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WSTĘP 

Tytuł  

Niniejszy dokument stanowi Dokument Informacyjny spółki ASM Group Spółki Akcyjnej z 

siedzibą w Warszawie, który został przygotowany zgodnie z wymogami określonymi w 

Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 

 

Dane Emitenta 

Firma Spółki: ASM Group S.A. 

Forma prawna: Spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Adres siedziby: ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa  

Telefon: +48 (22) 829 94 61 

Fax: +48 (22) 829 94 62 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@asmgroup.pl 

Strona www: www.asmgroup.pl 

Numer REGON 142578275 

Numer NIP 5252488185 

Numer KRS 0000363620 

 

Dane Autoryzowanego Doradcy 

Firma: Carnelian Partners Sp. z o.o. 

Kraj siedziby: Polska 

Adres siedziby: ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa 

Telefon: +48 (22) 572 56 60 

Fax.: +48 (22) 572 56 69 

Adres poczty elektronicznej: carnelian@carnelian.pl 

Strona www: www.carnelian.pl 

 

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

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w Alternatywnym Systemie 

Obrotu wprowadzanych jest: 
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 102.000 (sto dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela Serii A, o wartości nominalnej 

1 zł (jeden złoty) każda akcja,  

 53.654.285 (pięćdziesiąt trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście 

osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela Serii B, o wartości nominalnej 1 zł 

(jeden złoty) każda akcja, 

 5.297.170 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto 

siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden 

złoty) każda akcja. 

 
Tab. 1: Kapitał zakładowy Emitenta. 

Seria akcji Liczba akcji  
Udział w kapitale 

zakładowym (%) 
Liczba głosów 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów (%) 

A 102 000 0,17%  102 000 0,17%  

B 53 654 285 90,86%  53 654 285 90,86%  

C 5 297 170  8,97% 5 297 170  8,97%  

Suma 59 053 455  100,00% 59 053 455  100,00%  

Źródło: Emitent. 
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1. CZYNNIKI RYZYKA 

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących zakupu Akcji Emitenta, 

potencjalni inwestorzy powinni dokładnie przeanalizować czynniki ryzyka i inne informacje 

zawarte w Dokumencie Informacyjnym. Niniejszy rozdział zawiera informacje o czynnikach 

ryzyka, które mogą mieć niekorzystny wpływ na działalność Emitenta, a w szczególności 

wiążą się one z sytuacją gospodarczą, majątkową, finansową Emitenta oraz jego Grupy 

Kapitałowej. Tym samym, wskazane czynniki ryzyka mogą mieć istotnie niekorzystny wpływ 

na cenę Akcji Emitenta, w wyniku czego inwestorzy mogą stracić część lub całość 

zainwestowanych środków finansowych. 

Potencjalni inwestorzy powinni mieć świadomość, że katalog ryzyk przedstawionych w 

niniejszym rozdziale nie ma charakteru zamkniętego. Emitent przedstawił tylko te czynniki 

ryzyka dotyczące jego działalności oraz działalności Grupy Emitenta, które są mu znane. 

Przedstawiając czynniki ryzyka w zaprezentowanej poniżej kolejności, Emitent nie kierował 

się prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich istotności. 

1.1 Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta i jego Grupy Kapitałowej 

1.1.1 Ryzyko związane z krótką historią Emitenta w obecnej formie prawnej  

Działalność gospodarcza prowadzona w strukturach Emitenta ma około 14-letnią historię i 

prowadzona była w wielu formach prawnych, podlegających zmianom wraz z rozwojem 

działalności. Aktualna struktura Grupy Kapitałowej kształtowała się w drodze szeregu 

przekształceń kapitałowych (bliżej przedstawionych w punkcie 4.5), w tym poprzez przejęcia 

kolejnych podmiotów.  

Mimo wieloletniej działalności w branży, spółka Emitenta w obecnej formie prawnej spółki 

akcyjnej została zarejestrowana 27 sierpnia 2010r., zaś Grupa Kapitałowa w obecnym 

kształcie, tj. uwzględniając przejęcie Spółek Włoskich powstała w 2012 roku.  

W konsekwencji potencjalni inwestorzy mogą mieć trudności z oceną porównawczą 

historycznych danych finansowych Grupy Emitenta, gdyż statutowe sprawozdania finansowe 

za różne okresy obejmują działalność podmiotu w istotnie różnym kształcie. Tym samym dla 

potrzeb wiarygodnej analizy danych finansowych i oceny potencjału Emitenta i perspektyw 

realizacji założeń w zakresie rozwoju Grupy Emitenta, niezbędne jest uwzględnienie zmian 

podmiotu dokonujących się na przestrzeni okresu objętego sprawozdaniami.. 

Dla celów umożliwienia takiej analizy porównawczej Emitent zdecydował się zamieścić w 

niniejszym Dokumencie Informacyjnym w punkcie 5.5 informacje finansowe pro forma 

Grupy Emitenta za 2011 rok wraz z opinią biegłego rewidenta. Emitent pragnie podkreślić, iż 

załączone informacje finansowe pro forma mają jedynie charakter dodatkowy i nie stanowią 

oficjalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta, nadto nie zawierają 

danych finansowych spółek włoskich, nad którymi Emitent objął kontrolę w połowie 2012 

roku, co zostało opisane w punkcie 4.11 Dokumentu Informacyjnego. 

Ponadto, ze względu na fakt, że istotny wpływ na wyniki działalności gospodarczej Emitenta 

mają struktury organizacyjne inkorporowanej w 2011r. spółki PARTNERASM S.A. w 

dokumencie zamieszczono dodatkowo historyczne dane finansowe Spółki Przejętej. 

1.1.2 Ryzyko związane z przejęciem podmiotów włoskich 

Realizując jeden z etapów strategii budowy wartości Grupy Kapitałowej, obejmujący 

ekspansję na rynki zagraniczne, Emitent nabył w czerwcu 2012 roku akcje dwóch włoskich 
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spółek merchandisingowych o istotnym udziale we włoskim rynku usług wsparcia sprzedaży. 

Transakcja dotyczyła nabycia 100% akcji w spółce Trade S.p.A. oraz poprzez ten podmiot 

udziału stanowiącego 100% kapitału zakładowego spółki Promotion Intrade S.r.l. W ten 

sposób w skład Grupy Emitenta zostały włączone dwa podmioty będące spółkami 

kapitałowymi prawa włoskiego. 

Przed podpisaniem Warunkowej Umowy Sprzedaży oraz przed dokonaniem ostatecznego 

przeniesienia na Emitenta własności akcji Trade S.p.A. oraz udziału w Promotion Intrade 

S.r.l., Emitent dokonał szeregu wnikliwych i obszernych analiz (due diligence) działalności 

obu podmiotów włoskich, współpracując przy tym z doświadczonymi doradcami 

finansowymi, prawnymi oraz audytorami i doradcami podatkowymi. Mimo zachowania w 

procedurze badania spółek włoskich wszelkich środków staranności nie można wykluczyć 

ryzyka, iż w toku dalszej działalności przejętych podmiotów włoskich, wchodzących już w 

skład Grupy Emitenta, zostaną ujawnione zobowiązania bądź inne ryzyka w zakresie sporów i 

postępowań, których te podmioty są stroną lub inne problemy natury organizacyjnej, prawnej 

bądź finansowej, które mogą niekorzystnie wpłynąć na działalność oraz sytuację majątkową i 

finansową Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. 

1.1.3 Ryzyko związane z interpretacją zapisów Warunkowej Umowy Sprzedaży 

Warunkowa Umowa Sprzedaży 100% akcji Trade oraz jedynego udziału w Promotion 

stanowiącego 100% kapitału zakładowego Promotion została sporządzona w dwóch wersjach 

językowych: w języku włoskim i w języku polskim. Ponadto, w razie wątpliwości lub 

jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy tymi wersjami językowymi rozstrzygająca i 

przesądzająca będzie wersja Warunkowej Umowy Sprzedaży sporządzona w języku włoskim. 

W rezultacie występuje ryzyko związane z możliwością odmiennej interpretacji zapisów tej 

umowy przez jej strony. 

1.1.4 Ryzyko związane z osiągnięciem celów strategicznych Emitenta 

Strategicznym celem Emitenta jest długookresowa budowa wartości Grupy Kapitałowej 

poprzez umacnianie pozycji rynkowej i rozwój działalności w obszarze kompleksowych usług 

wsparcia sprzedaży dla biznesu. Kierunki rozwoju strategicznego obejmują zarówno wzrost 

skali działania w zakresie obecnie prowadzonej działalności, skoncentrowanej głównie na 

merchandisingu, usługach promocji towarów oraz outsourcingu pracowników, jak i 

poszerzanie świadczonych usług o usługi komplementarne w celu oferowania klientom 

zintegrowanej, kompleksowej obsługi w zakresie szeroko pojętego wsparcia procesów 

sprzedażowych. Realizacja strategii poprzez trzy równoległe kierunki działań, obejmujące 

akwizycje podmiotów działających na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych, 

wprowadzanie do oferty nowych i innowacyjnych usług, a także zakładanie nowych 

podmiotów na lokalnych rynkach państw Unii Europejskiej wymaga zaangażowania zarówno 

ze strony kierownictwa Emitenta, jak również ze strony personelu Emitenta, a także 

uzależniona jest od aktualnej sytuacji na rynku usług wsparcia sprzedaży oraz od uregulowań 

prawnych. Istnieje zatem ryzyko nieosiągnięcia założonych przez Emitenta strategicznych 

celów, co mogłoby znaleźć odzwierciedlenie w wynikach finansowych Emitenta i jego Grupy 

Kapitałowej. 

1.1.5 Ryzyko związane z realizacją procesu przejęć podmiotów gospodarczych 

Jednym z głównych elementów strategii rozwoju Emitenta są przejęcia podmiotów 

prowadzących zbliżoną działalność w obszarze świadczenia usług marketingowego wsparcia 

sprzedaży, które posiadają ugruntowaną pozycję rynkową w Polsce, a także na innych 

rynkach europejskich. Włączenie w skład Grupy Emitenta w 2012 roku dwóch spółek 

włoskich stanowi jeden z etapów strategii akwizycyjnej Emitenta, który w zależności od 
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sytuacji rynkowej i perspektyw finansowych oraz możliwości pozyskania finansowania 

zakłada dalsze przejęcia podmiotów o zbliżonym profilu działalności. 

Oprócz ryzyk związanych z sytuacją finansową przejmowanych podmiotów, w szczególności 

w zakresie zobowiązań, każde przejęcie, na jakie może zdecydować się Emitent w 

przyszłości, może wymagać od Emitenta zaangażowania istotnych środków finansowych, 

wyemitowania papierów wartościowych skutkujących rozwodnieniem akcjonariatu lub 

zaciągnięcia przez Emitenta kredytów i innych zobowiązań finansowych, co mogłoby istotnie 

wpłynąć na jego sytuację finansową i wartość jego akcji. 

Ponadto, w przypadku trudności z integracją przejętych podmiotów w strukturach Grupy  

Emitent może ponieść wyższe niż przewidywane koszty i nie uzyskać w pełni wszystkich 

spodziewanych korzyści, bądź też może się okazać, że korzyści takie zostały przeszacowane 

na etapie wyboru celu akwizycji. Planowane działania konsolidacyjne mogą wiązać się z 

problemami natury organizacyjnej i prawnej oraz trwać dłużej niż Emitent pierwotnie 

zakładał. Urzeczywistnienie się powyższych ryzyk może mieć negatywny wpływ na 

działalność operacyjną, wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju Emitenta. 

1.1.6 Ryzyko wynikające z aktualnej struktury akcjonariatu 

Obecnie wszystkie Akcje Serii A oraz większość Akcji Serii B Emitenta stanowiących łącznie 

88,3% wszystkich Akcji oraz 88,3% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 

znajduje się w posiadaniu trzech osób fizycznych, tj. Adama Stańczaka, Marcina Skrzypca 

oraz Tatiany Pikula. Adam Stańczak oraz Marcin Skrzypiec są jednocześnie członkami 

Zarządu Emitenta. Kolejnym akcjonariuszem posiadającym znaczący pakiet akcji Emitenta 

jest spółka prawa włoskiego działająca pod firmą Green S.r.l., która posiada 100% Akcji Serii 

C Emitenta, które dają 8,97% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Istnieje 

więc ryzyko, iż w początkowym okresie po debiucie Akcji Emitenta na rynku NewConnect 

potencjalni inwestorzy stając się akcjonariuszami Spółki poprzez nabycie jej Akcji mogą 

mieć – w zależności od wielkości pakietu nabywanych Akcji – ograniczony wpływ na 

decyzje dotyczące działalności Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej. 

Emitent podkreśla, iż zgodnie z przepisami dotyczącymi Emitenta istnieje szereg przepisów 

zawartych przede wszystkim w KSH oraz w Ustawie o ofercie publicznej, które należycie 

zabezpieczają interesy akcjonariuszy mniejszościowych. Ponadto, Emitent stosując się do 

zaleceń zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na NewConnect zamierza 

prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, ze szczególnym uwzględnieniem  

potrzeb informacyjnych akcjonariuszy mniejszościowych. 

1.1.7 Ryzyko utraty członków kadry kierowniczej 

Na działalność Emitenta i spółek z jego Grupy Kapitałowej istotny wpływ wywiera jakość 

pracy osób zarządzających. Odejście osób pełniących funkcje kierownicze mogłoby 

spowodować utratę wiedzy i cennego doświadczenia z zakresu profesjonalnego zarządzania, a 

w konsekwencji mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Emitenta oraz jego Grupy 

Kapitałowej. Z uwagi na ścisły podział obowiązków wśród członków kadry kierowniczej 

Emitent nie może wykluczyć, że utrata którejkolwiek z kluczowych osób w Spółce, do czasu 

znalezienia potencjalnych zastępców, nie wpłynie negatywnie na jej działalność i wyniki. 

Obecnie ryzyko to jest ograniczone, ponieważ członkowie kluczowej kadry kierowniczej w 

Grupie Kapitałowej są jednocześnie wiodącymi jego akcjonariuszami..   

1.1.8 Ryzyko związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi 

W prowadzonej działalności gospodarczej Emitenta występują istotne powiązania z 

Jednostkami Zależnymi Emitenta. Stosunki gospodarcze Emitenta i jego rozliczenia 
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dokonywane z tego tytułu z podmiotami powiązanymi mogą być przedmiotem analizy 

organów podatkowych, co może prowadzić do innej interpretacji podatkowej zdarzeń 

gospodarczych, a tym samym może powodować ryzyko powstania dodatkowych zobowiązań 

z tytułu podatków. Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, wszelkie transakcje Emitenta z 

podmiotami powiązanymi zawierane są na zasadach rynkowych. 

1.1.9 Ryzyko związane z koncentracją głównych dostawców 

Najważniejszym zasobem wykorzystywanym w działalności Emitenta oraz jego Grupy 

Kapitałowej jest praca wykonywana przez pracowników tymczasowych. Począwszy od 2010 

roku, celem zoptymalizowania kosztów, spółki wchodzące w skład Grupy Emitenta 

stopniowo zmniejszały zatrudnienie pracowników tymczasowych na stanowiskach 

merchandiserów, promotorów oraz ankieterów, przy jednoczesnym zwiększeniu zakresu 

współpracy z podmiotami spoza Grupy, wyspecjalizowanymi w rekrutacji i leasingu 

pracowników tymczasowych. Zarówno podmioty wchodzące w skład Grupy Emitenta, które 

działają na rynku krajowym, jak również będące Jednostkami Zależnymi Emitenta spółki 

włoskie współpracują z niewielką liczbą podmiotów świadczących usługi leasingu 

pracowniczego, z uwagi na wypracowane dotychczas dobre i stabilne relacje oraz wysoki 

standard obsługi. 

Należy wskazać, iż wszelkie istotne problemy natury prawnej lub biznesowej mające 

negatywny wpływ na działalność podmiotów zapewniających pracowników terenowych 

spółkom z Grupy Emitenta mogłyby powodować przejściowe trudności w bieżącej 

działalności Emitenta. 

1.1.10 Ryzyko związane z działalnością podmiotów konkurencyjnych 

Emitent działa na rynku, który charakteryzował się dynamicznym wzrostem w ciągu ostatnich 

lat, na którym – w perspektywie rynku krajowego – funkcjonuje kilka podmiotów o istotnej 

skali działalności, stanowiących bezpośrednią konkurencję dla Emitenta oraz dla podmiotów 

z jego Grupy Kapitałowej. Zarząd ma świadomość, że przedsiębiorstwa rywalizujące z nim na 

rynku mogą zacząć stosować wzmożoną konkurencję cenową i nie wyklucza również działań 

nieuczciwej konkurencji ze strony tych podmiotów. O ile na dzień sporządzenia niniejszego 

Dokumentu Informacyjnego pozycja konkurencyjna Emitenta na rynku krajowym, a także 

pozycja przejętych podmiotów na rynku włoskim wydają się być niezagrożone, nie można 

wykluczyć, iż na rynkach, na których działa Grupa Kapitałowa pojawią się nowe podmioty, 

co może istotnie wpłynąć na obniżenie cen świadczonych usług i w konsekwencji negatywnie 

wpłynąć na marże zysku uzyskiwane przez Emitenta i jego Jednostki Zależne. 

1.1.11 Ryzyko związane z osobistymi uprawnieniami Akcjonariuszy będących 

Założycielami Spółki 

Zgodnie z treścią § 9 ust. 2 Statutu Emitenta przyznaje się osobiste uprawnienie 

akcjonariuszom będącym Założycielami Emitenta do powoływania i odwoływania dwóch 

członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, tak długo, jak posiadać będą bezpośrednio akcje 

uprawniające do wykonywania co najmniej 30% ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta. Założyciele będący akcjonariuszami realizują to uprawnienie w 

drodze pisemnej decyzji wyrażonej większością 2/3 głosów, z zastrzeżeniem, że każdemu z 

Założycieli Emitenta przysługuje jeden głos. Na dzień sporządzenia Dokumentu 

Informacyjnego opisane powyżej uprawnienie osobiste przysługuje Adamowi Stańczakowi 

oraz Marcinowi Skrzypcowi; Szymon Pikula, będący jednym z Założycieli Emitenta, nie jest 

akcjonariuszem Emitenta i utracił osobiste uprawnienie w zakresie powoływania i 

odwoływania dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. W związku ze wskazanymi 

zapisami Statutu inwestorzy powinni brać pod uwagę ryzyko ograniczonego wpływu na 
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działalność Emitenta oraz ryzyko ograniczenia możliwości dokonywania zmian w składzie 

Zarządu Emitenta. 

1.2 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta i jego Grupy Kapitałowej 

1.2.1 Ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną 

Emitent prowadzi obecnie działalność na rynku polskim, podczas gdy Grupa Kapitałowa jest 

obecna zarówno na rynku polskim, jak i włoskim. Istotny wpływ na przychody Grupy 

Emitenta mają takie czynniki jak tempo wzrostu PKB, poziom wynagrodzeń, poziom 

dochodów gospodarstw domowych, polityka fiskalna i monetarna, a także poziom nakładów 

inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, w szczególności w zakresie rozwoju strategii 

marketingowej tych przedsiębiorstw. Pogorszenie koniunktury gospodarczej, zarówno na 

rynku polskim, jak również na rynku włoskim może spowodować zmniejszenie konsumpcji, 

co w rezultacie będzie skutkować zmniejszeniem popytu na usługi wspomagające działania 

sprzedażowe. To z kolei może mieć negatywny wpływ na osiągane przez Grupę Emitenta 

wyniki finansowe. 

1.2.2 Ryzyko związane ze zmianami przepisów prawnych 

Zagrożeniem dla działalności Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej są zmiany w przepisach 

prawnych w Polsce oraz we Włoszech, a także zmiany w regulacjach prawnych dotyczące 

wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Często zmieniające się przepisy i ich 

wykładnia istotnie utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej, co w rezultacie 

znacznie ogranicza przewidywalność wyników finansowych. Z uwagi na specyfikę 

działalności Emitenta oraz jego Jednostek Zależnych szczególne znaczenie mogą mieć 

zmiany przepisów dotyczących zatrudniania pracowników tymczasowych, przede wszystkim 

w zakresie wymogów związanych z zabezpieczeniem socjalnym tych pracowników, 

zapewnianym przez pracodawcę. Zmiany w tym obszarze mogą mieć istotny wpływ na 

poziom kosztów ponoszonych przez Emitenta i jego Jednostki Zależne. Poza zmianami w 

przepisach prawa pracy oraz przepisach prawa cywilnego związanych ze świadczeniem pracy 

na podstawie umów cywilnoprawnych istotne znaczenie dla Emitenta oraz jego Grupy 

Kapitałowej mają zmiany w zakresie prawa podatkowego. 

Wszelkie negatywne i nagłe zmiany w prawodawstwie, zarówno w Polsce, jak i we 

Włoszech, mogą mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta oraz jego Jednostek 

Zależnych, a w rezultacie negatywnie wpłynąć na sytuację finansową całej Grupy 

Kapitałowej. 

1.2.3 Ryzyko związane z emigracją zarobkową pracowników 

Od 1 maja 2004 roku, czyli daty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, polscy 

pracownicy mają możliwość podejmowania pracy w coraz większej liczbie krajów UE, które 

stopniowo otwierają swoje rynki pracy. Powoduje to odpływ wartościowych i aktywnych 

ludzi i w dłuższej perspektywie może niekorzystnie wpłynąć na polską gospodarkę i rynek 

pracy. W rezultacie, może to spowodować, że Emitent będzie miał trudności w pozyskiwaniu 

odpowiednich pracowników. Podobne problemy związane z emigracją zarobkową mogą 

dotyczyć również włoskiego rynku pracy, którego aktualna sytuacja jest równie istotna dla 

działalności Grupy Kapitałowej. Jednak z uwagi na niski poziom kwalifikacji wymagany na 

poziomie wykonawczym w działalności operacyjnej Emitenta i jego Grupy Kapitałowej 

(merchandiserzy, promotorzy, hostessy) zastępowalność pracowników jest bardzo wysoka, 

zatem dostępność niezbędnych zasobów, nawet w warunkach wysokiej emigracji zarobkowej, 

można uznać za niezagrożoną.  
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1.2.4 Ryzyko związane z oczekiwaniami wzrostu płac 

W przypadku wystąpienia zwiększonej presji płacowej podmioty specjalizujące się w 

pozyskiwaniu zasobów ludzkich do realizacji projektów Emitenta, w celu utrzymania marż, 

mogą dążyć do obciążenia Emitenta wzrostem kosztów wynagrodzeń, co istotnie 

zwiększyłoby koszty działalności operacyjnej Emitenta i w negatywny sposób wpłynęło na 

rentowność prowadzonej działalności. Podobne działania mogłyby wystąpić w przypadku 

Jednostek Zależnych Emitenta, w tym w przypadku spółek działających we Włoszech. 

Uwzględniając aktualną na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego 

sytuację na rynku pracy, zarówno w Polsce jak i we Włoszech można stwierdzić, iż opisane 

ryzyko nie ma obecnie istotnego wpływu na działalność Emitenta ani jego Grupy 

Kapitałowej. Nie można jednak wykluczyć, iż w przypadku stopniowej poprawy na rynku 

pracy wzrosną oczekiwania dotyczące wysokości płac. 

1.2.5 Ryzyko związane ze zmianami kursów walut obcych 

W związku z realizowaną strategią rozwoju, w ramach której Emitent objął kontrolę nad 

dwiema spółkami włoskimi, a także uwzględniając plany dalszego rozwoju poprzez ekspansję 

na rynkach zagranicznych należy wskazać na już istniejące i potencjalne ryzyko zmiany 

kursów walutowych. Wystąpienie niekorzystnych tendencji w zakresie kursów wymiany 

walut obcych, w szczególności w relacji euro do złotego może mieć negatywny wpływ na 

prezentowane przez Emitenta skonsolidowane wyniki finansowe. Ponadto, gwałtowne zmiany 

kursów walutowych mogą negatywnie wpływać na poziom kosztów ponoszonych przez 

Emitenta przy realizacji kolejnych transakcji przejęć podmiotów zagranicznych, w 

szczególności w przypadku konieczności pozyskania finansowania zewnętrznego na rynkach 

zagranicznych. 

1.2.6 Ryzyko związane ze zmianami stóp procentowych 

Emitent oraz jego Jednostki Zależne planują nadal wykorzystywać możliwości finansowania 

bieżącej działalności kapitałami obcymi w postaci pożyczek lub kredytów bankowych. 

Ponadto, nie można wykluczyć, iż w przypadku realizacji kolejnych przejęć Emitent z uwagi 

na sytuację na rynku kapitałowym wykorzysta finansowanie w postaci emisji obligacji jako 

formę finansowania pomostowego. Zmiany poziomu stóp procentowych spowodowane 

wydarzeniami makroekonomicznymi, a także decyzjami władz monetarnych mogą 

spowodować wzrost kosztów obsługi zadłużenia po stronie Emitenta oraz jego Jednostek 

Zależnych, co może znaleźć negatywne odbicie w wynikach Grupy Kapitałowej. 

1.3 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym oraz papierami wartościowymi 
Emitenta 

1.3.1 Ryzyko zmienności kursu Akcji Emitenta 

Nabywając Akcje Emitenta inwestorzy powinni mieć świadomość, iż bezpośrednie 

inwestowanie w papiery wartościowe notowane na rynku kapitałowym jest inwestycją 

podwyższonego ryzyka i może wiązać się z utratą części lub całości zainwestowanych 

środków. Uwzględniając relatywnie krótki okres funkcjonowania rynku NewConnect, a także 

niższą kapitalizację i niższe wymogi formalno-prawne stawiane przed Emitentami, 

inwestorzy powinni mieć świadomość, iż zmiany cen akcji w Alternatywnym Systemie 

Obrotu mogą być istotnie wyższe niż w przypadku rynku regulowanego. Istotne znaczenie ma 

również przeciętnie niższa płynność walorów notowanych na rynku NewConnect, co również 

może powodować zarówno nadmierny wzrost cen akcji w przypadku pojawienia się zlecenia 
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kupna o znacznej wartości, jak również nadmierny spadek cen akcji w przypadku 

wystawienia zlecenia sprzedaży. 

1.3.2 Ryzyko zwiększonej podaży akcji wynikające z realizacji zapisów Warunkowej 

Umowy Sprzedaży 

Zgodnie z treścią Warunkowej Umowy Sprzedaży Green S.r.l. (wcześniej Gruppo Trade 

Service S.r.l.) posiadająca na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego 

100% Akcji Serii C w okresie od dnia rozpoczęcia notowań Akcji Emitenta na rynku 

NewConnect do dnia 31 grudnia 2013 roku jest zobowiązana do wprowadzenia do sprzedaży 

posiadanych akcji Emitenta, jeżeli cena rynkowa tych akcji będzie równa lub wyższa od ich 

ceny emisyjnej. Jeżeli Green S.r.l. nie sprzeda we wskazanym terminie żadnej akcji Emitenta 

wówczas ASM Group S.A. lub podmiot przez nią wskazany, na żądanie Green S.r.l. odkupi 

od niej taką liczbę akcji, która według ceny emisyjnej stanowi równowartość 1.000.000 

(jeden milion) euro. Jeżeli do dnia 31 grudnia 2013 roku Green S.r.l. sprzeda jakąkolwiek 

akcję Emitenta na rynku NewConnect, kwota zobowiązania Emitenta w wysokości 1.000.000 

euro zostanie pomniejszona o kwotę stanowiącą równowartość iloczynu ceny emisyjnej i 

liczby akcji Emitenta sprzedanych przez Green S.r.l. 

Przytoczone powyżej postanowienie Warunkowej Umowy Sprzedaży może powodować, iż w 

okresie od dnia rozpoczęcia notowań Akcji na rynku NewConnect do dnia 31 grudnia 2013 

roku wystąpi zwiększona podaż Akcji Emitenta, co może mieć negatywny wpływ na rynkowy 

kurs tych Akcji we wskazanym okresie. 

1.3.3 Ryzyko związane z zawieszeniem notowań akcji Emitenta lub wykluczeniem akcji 

wprowadzanych do obrotu 

Zgodnie z zapisami §11 Regulaminu, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może 

zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, w przypadku, 

gdy Emitent narusza przepisy obowiązujące w Alternatywnym Systemie Obrotu, gdy wymaga 

tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu lub na wniosek Emitenta.  

Zgodnie z §17c ust. 1 pkt 3 Regulaminu, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może 

zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu, 

jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym 

Systemie Obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w 

Rozdziale V Regulaminu.  

Zgodnie z §17c ust. 1 pkt 4 Regulaminu, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może 

wykluczyć instrumentu finansowe emitenta z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, 

jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym 

Systemie Obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w 

Rozdziale V Regulaminu  

Zgodnie z §12 Regulaminu, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może wykluczyć 

instrumenty finansowe z obrotu w następujących przypadkach: 

 na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie 

od spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków,  

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

 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, 
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 wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. 

Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w 

alternatywnym systemie: 

 w przypadkach określonych przepisami prawa, 

 jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 

 w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 

 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 Obrotu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. 

Zgodnie z art. 78 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy 

wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu lub jest zagrożony 

interes inwestorów, Giełda, jako organizator Alternatywnego Systemu Obrotu, na żądanie 

KNF, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym Alternatywnym 

Systemie Obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami 

finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. 

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 KNF, 

Giełda, jako organizator Alternatywnego Systemu Obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami 

finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.  

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi (art. 78. Ust. 4), przewiduje wykluczenie z 

obrotu, na żądanie KNF, instrumentów finansowych 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. 

Istnieje potencjalne ryzyko, że Akcje Emitenta zostaną wykluczone z obrotu w 

Alternatywnym Systemie Obrotu, jednak Zarząd Emitenta na chwilę obecną nie zna 

powodów ani okoliczności, które mogłyby być przesłanką do podjęcia takiej decyzji. Nie ma 

podstaw do przypuszczeń, iż w odniesieniu do Akcji Emitenta taka sytuacja może się zdarzyć 

w przyszłości. Ryzyko wykluczenia z obrotu dotyczy wszystkich akcji notowanych w 

Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW. 

1.3.4 Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez 

KNF za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa 

Spółki, których zdematerializowane akcje znajdują się w obrocie na rynku NewConnect mają 

status spółek publicznych w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a w 

rezultacie KNF może nakładać na takie spółki kary administracyjne za niewykonywanie 

obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących spółek publicznych, a w 

szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i 

Ustawy o ofercie publicznej. 
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KNF może w szczególności nałożyć na spółkę publiczną karę pieniężną w wysokości do 

1.000.000 złotych na podstawie art. 176 i 176a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

za niewykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 157, 158, 160 oraz art. 5 wyżej 

wymienionej ustawy. Ponadto, sankcje finansowe dla spółki publicznej w wysokości do 

1.000.000 złotych zostały również przewidziane w art. 96 i 97 Ustawy o ofercie publicznej, w 

przypadku gdy spółka publiczna nie dopełnia obowiązków wymaganych przepisami prawa, a 

w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o ofercie publicznej. 
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2. OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH  ZA 
INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM 

2.1 Oświadczenie Emitenta  

Tab. 2: Nazwa, siedziba i adres Emitenta 

Firma Spółki: ASM Group S.A. 

Forma prawna: Spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba i adres: ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa  

Prezes Zarządu: Adam Stańczak 

Członek Zarządu ds. Finansów: Marcin Skrzypiec 

Telefon / Fax. +48 (22) 829 94 61 / +48 (22) 829 94 62 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@asmgroup.pl 

Strona www: www.asmgroup.pl 

Źródło: Emitent. 

Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta: 

 Adam Stańczak - Prezes Zarządu 

 Włodzimierz Skrzypiec - Prokurent 

 

Działając w imieniu ASM Group S.A., jako osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w 

Dokumencie Informacyjnym oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy 

dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie 

Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że nie pominięto w 

nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów 

finansowych ASM Group S.A. wprowadzanych do obrotu, a także że niniejszy Dokument 

Informacyjny opisuje rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi 

instrumentami. 
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2.2 Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy 

Tab. 3: Nazwa, siedziba i adres Autoryzowanego Doradcy 

Firma Spółki: Carnelian Partners Sp. z o.o. 

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba i adres: ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa  

Prezes Zarządu: Edyta Skoczyńska  

Telefon / Fax. + 48 (22) 572 56 60 / +48 (22) 572 56 69 

Adres poczty elektronicznej: carnelian@carnelian.pl 

Strona www: www.carnelian.pl 

Źródło: Carnelian Partners Sp. z o.o. 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Autoryzowanego Doradcy: 

 Edyta Skoczyńska – Prezes Zarządu 

 

Oświadczam, że Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami 

określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. z dnia 1 marca 2007r. (z poźń. zm.), oraz że według mojej najlepszej wiedzy i zgodnie z 

dokumentami i informacjami przekazanymi mi przez Emitenta, informacje zawarte w 

Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że 

nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę 

instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie 

czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi instrumentami. 

 

 

 

 

mailto:carnelian@carnelian.pl
http://www.carnelian.pl/
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3. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH 
WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU 
OBROTU 

3.1 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  

3.1.1 Rodzaj, liczba oraz łączna wartość instrumentów finansowych Emitenta 

wprowadzanych Alternatywnego Systemu Obrotu 

Dokument Informacyjny został przygotowany w związku z ubieganiem się o wprowadzenie 

do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A.: 

 102.000 (sto dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela Serii A o kolejnych numerach 

od A 000001 do A 102000 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, 

stanowiących 100% wszystkich Akcji Serii A Emitenta, 

 53.654.285 (pięćdziesiąt trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście 

osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela Serii B o kolejnych numerach od B 

00000001 do B 53654285 o wartości nominalnej 1 zł  (jeden złoty) każda akcja, 

stanowiących 100%  wszystkich Akcji Serii B Emitenta, 

 5.297.170 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto 

siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Serii C o kolejnych numerach od C 

0000001 do C 5297170 i wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, 

stanowiących 100% wszystkich Akcji Serii C Emitenta. 

Łączna wartość nominalna wszystkich Akcji Emitenta wprowadzanych do Alternatywnego 

Systemu Obrotu na rynku NewConnect wynosi 59.053.455 zł (pięćdziesiąt dziewięć 

milionów pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych). 

Akcje Emitenta wprowadzane do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect 

stanowią 100% wyemitowanych przez Emitenta akcji. Na kapitał zakładowy Emitenta składa 

się łącznie 59.053.455 (pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta 

pięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja. 

Akcje Serii A są akcjami zwykłymi na okaziciela, zostały wyemitowane w liczbie 102.000 

(sto dwa tysiące), ich łączna wartość nominalna wynosi 102.000 zł (sto dwa tysiące złotych) i 

stanowią akcje założycielskie Emitenta. Akcje Serii A zostały wyemitowane jako imienne 

akcje uprzywilejowane na podstawie właściwych przepisów KSH oraz Statutu Emitenta 

przyjętego w związku z utworzeniem Spółki w dniu 5 sierpnia 2010 roku (Repertorium A Nr 

7814/2010). Przed zniesieniem uprzywilejowania każda akcja imienna serii A dawała prawo 

do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Na podstawie Uchwały nr 1/2012 

Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 7 maja 2012 roku wyrażającej zgodę na zamianę 

wszystkich uprzywilejowanych akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela Serii A 

oraz na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18 

czerwca 2012 roku (Repertorium A Nr 8184/2012), która w całości uchylała treść 

obowiązującego Statutu i przyjmowała nową treść Statutu Emitenta, zniesiono 

uprzywilejowanie Akcji Serii A i dokonano ich zamiany z akcji imiennych na akcje na 

okaziciela. 
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Akcje Serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela i zostały wyemitowane w liczbie 

53.654.285 (pięćdziesiąt trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście 

osiemdziesiąt pięć), ich łączna wartość nominalna wynosi 53.654.285 zł (pięćdziesiąt trzy 

miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych). Akcje Serii 

B zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 5 (19/2011) Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Emitenta z dnia 8 września 2011 roku w sprawie połączenia ASM Group S.A. 

z PARTNERASM S.A. jako akcje zwykłe, imienne. Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 

pkt 1 KSH, to jest poprzez przeniesienie całego majątku spółki PARTERASM S.A. na 

Emitenta z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta, polegającym na 

nowej emisji Akcji Serii B, które Emitent, jako spółka przejmująca wydał ówczesnym 

akcjonariuszom PARTERASM S.A. Na podstawie Uchwały nr 1/2012 Rady Nadzorczej 

Emitenta z dnia 7 maja 2012 roku wyrażającej zgodę na zamianę wszystkich imiennych akcji 

zwykłych Serii B na akcje zwykłe na okaziciela Serii B oraz na podstawie Uchwały nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18 czerwca 2012 roku (Repertorium A 

Nr 8184/2012), która w całości uchylała treść obowiązującego Statutu i przyjmowała nową 

treść Statutu Emitenta, dokonano zamiany akcji imiennych Serii B na akcje na okaziciela 

Serii B. 

Akcje Serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela i zostały wyemitowane w liczbie 5.297.170 

(pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt), ich łączna 

wartość nominalna wynosi 5.297.170 zł (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem 

tysięcy sto siedemdziesiąt złotych), podstawę ich emisji stanowiła  Uchwała nr 4 (4/2013) 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 stycznia 2013 roku o podwyższeniu 

kapitału zakładowego Emitenta w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru 

dla dotychczasowych akcjonariuszy. 

Wszystkie Akcje Emitenta będą podlegać dematerializacji po zawarciu przez Emitenta z 

KDPW umowy rejestracji Akcji Serii A, Akcji Serii B i Akcji Serii C w KDPW, na podstawie 

uchwały nr 5 (5/2013) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18 stycznia 

2013 roku. Właściwy kod zostanie nadany powyższym Akcjom przez Zarząd KDPW na 

podstawie uchwał warunkowych w sprawie rejestracji Akcji. 

3.1.2 Rodzaje uprzywilejowania, wszelkie ograniczenia co do przenoszenia praw z 

instrumentów finansowych oraz zabezpieczenia lub świadczenia dodatkowe  

Akcje Serii A, Akcje Serii B i Akcje Serii C wprowadzane do Alternatywnego Systemu 

Obrotu nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351-353 KSH. 

Z przedmiotowymi instrumentami finansowymi nie są związane żadne uprzywilejowania oraz 

nie są one przedmiotem żadnych zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych. 

Zgodnie z treścią §7 Statutu kapitał zakładowy Emitenta może być podwyższany i obniżany 

na zasadach i w trybie określonym w KSH. Zgodnie z treścią art. 433 § 1 KSH w przypadku 

podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje 

prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo 

poboru). Prawo to może w określonych przypadkach zostać wyłączone, zgodnie z treścią art. 

433 §2 i §3 KSH. 

Zgodnie z §9 ust. 2 Statutu Emitenta uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 

dwóch członków Zarządu Emitenta przysługuje akcjonariuszom będącym Założycielami 

Emitenta tak długo, jak Założyciele posiadać będą bezpośrednio akcje uprawniające do 

wykonywania co najmniej 30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Uprawnienie to jest realizowane w drodze pisemnej decyzji Założycieli, wyrażonej 

większością co najmniej 2/3 głosów, przy czym każdemu z Założycieli przysługuje jeden głos 
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w podejmowaniu decyzji o powoływaniu i odwoływaniu członków Zarządu, do wyboru 

których uprawnieni są Założyciele Emitenta. 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego założycielami Emitenta będącymi 

jednocześnie jego akcjonariuszami są Adam Stańczak oraz Marcin Skrzypiec. 

3.1.3 Ograniczenia w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych  

Ograniczenia wynikające ze Statutu Emitenta 

Statut Emitenta nie przewiduje jakichkolwiek postanowień w zakresie zbywalności Akcji 

Emitenta. 

Ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

Zgodnie z art. 156 ust. 1 Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi każdy kto: 

1) 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: 

a) 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, lub 

b) akcjonariusze spółki publicznej, lub 

c) osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa w lit. a, 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, lub 

d) maklerzy lub doradcy, lub 

2) posiada informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa, albo 

3) posiada informację poufną pozyskaną w sposób inny niż określony w pkt 1 i 2, jeżeli 

wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że jest to 

informacja poufna – nie może wykorzystać takiej informacji.  

W przypadku  uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, zakaz, o którym mowa w art. 156 ust. 1, dotyczy również 

osób fizycznych, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na 

rzecz tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej 

(art. 156 ust. 3).  

Zgodnie z art. 156 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wykorzystaniem 

informacji poufnej jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, 

instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, 
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albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej 

powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami, 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 instrumentami finansowymi, 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; 

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

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

pkt 1. 

 

Na podstawie art. 159 ust. 1 Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi, osoby 

wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a) nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, 

nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji emitenta, praw pochodnych 

dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych. Nie 

mogą również 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. 

 

Zgodnie z art. 159 ust. 1 a. osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie mogą, w czasie  

trwania okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, 

których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek  

własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz  

innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować czynności  

powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi  

przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej. 

 

Na podstawie art. 159 ust. 1b powyższych przepisów art. 159 ust. 1 i 1a nie stosuje się do 

czynności dokonywanych: 

1) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba, o której mowa w 

art. 156  ust. 1 pkt 1 lit. a, zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w 
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sposób  wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje 

inwestycyjne albo 

2) 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 

3) w wyniku złożenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, zapisu w  

odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji,  

zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo 

4) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 

1 lit. a, wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z 

przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo 

5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa 

poboru, albo 

6) 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.  

 

Okresem zamkniętym (art. 159 ust. 2 Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi) jest: 

1) 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, o 

których mowa w art. 159 ust. 1, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 

Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi do przekazania tej informacji do 

publicznej wiadomości, 

2) 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 sporządzany jest 

dany raport, 

3) 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 

posiada dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany 

raport, 

4) 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 posiada dostępu do danych finansowych, na podstawie których 

sporządzany jest dany raport. 

 

Zgodnie z postanowieniami art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi, 

osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące 

jego 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  do  KNF oraz temu emitentowi informacji o zawartych 
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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 od obrotu na 

rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na 

takim rynku. 

Przez osoby blisko związane z osobą, o której mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie 

instrumentami finansowymi, rozumie się: 

1) jej małżonka lub osobę pozostającą z nią faktycznie we wspólnym pożyciu, 

2) dzieci pozostające na jej utrzymaniu bądź osoby związane z tą osobą z tytułu 

przysposobienia, opieki lub kurateli, 

3) innych krewnych i powinowatych, którzy pozostają z nią we wspólnym gospodarstwie 

domowym przez okres co najmniej roku, 

4) podmioty: 

a) w których osoba, o której mowa w art. 160 ust. 1, lub osoba blisko z nią związana, 

o której mowa w art. 160 ust. 2 pkt 1-3, wchodzi w skład ich organów 

zarządzających  lub nadzorczych, lub w których strukturze organizacyjnej pełni 

funkcje kierownicze i posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących 

tego podmiotu oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających 

wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, lub 

b) które są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez osobę, o której mowa w 

art. 160 ust. 1, lub osobę blisko z nią związaną, o której mowa w art. 160 ust. 2 pkt 

1-3, lub 

c) z działalności których osoba, o której mowa w art. 160 ust. 1, lub osoba blisko z 

nią związana, o której mowa w art. 160 ust. 2 pkt 1-3, czerpią zyski; 

d) których interesy ekonomiczne są równoważne interesom ekonomicznym osoby, o 

której mowa w art. 160 ust. 1, lub osoby blisko z nią związanej, o której mowa w 

art. 160 ust. 2 pkt 1-3. Zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o Obrocie instrumentami 

finansowymi, emitent jest obowiązany do niezwłocznego udostępniania informacji 

otrzymanych na podstawie art. 160 ust. 1, równocześnie spółce prowadzącej rynek 

regulowany, na którym notowane są papiery wartościowe tego emitenta oraz do 

publicznej wiadomości, w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie 

publicznej. 

 

Jednocześnie, art. 161a ust. 1 Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi stanowi, że 

zakazy i wymogi, o których mowa w art. 156-160 Ustawy o Obrocie instrumentami 

finansowymi, w tym wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5 Ustawy o 

Obrocie instrumentami finansowymi, mają zastosowanie w przypadkach określonych w art. 

39 ust. 4 tej ustawy. W związku z tym powyższe regulacje mają zastosowanie do papierów 

wartościowych wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect 

na podstawie Dokumentu Informacyjnego. 

Ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej 

Obrót papierami wartościowymi Emitenta podlega ograniczeniom określonym w Ustawie z 

dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, każdy: 

 kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓% 50% albo 75% 

albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej albo 
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 kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50% albo 75% albo 

90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału 

osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50% albo 75% albo 

90%  lub mniej ogólnej liczby głosów, 

 kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby 

głosów, o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów,  

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym KNF oraz spółkę, nie później niż w terminie 

4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów 

lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. 

Zawiadomienie powinno zawierać informacje o: 

 dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy 

zawiadomienie, 

 liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale 

zakładowym spółki, 

 o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, 

 informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie 

głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego 

udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub 

przekroczeniem 10 % ogólnej liczby głosów; w przypadku każdorazowej zmiany tych 

zamiarów lub celu, akcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w 

terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym KNF oraz spółkę, 

 o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, 

posiadających akcje spółki, 

 osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej. 

Zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone w art. 69 tejże 

ustawy, spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg 

ogólnej liczby głosów w związku z: 

 zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, 

 nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika 

bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki 

publicznej,  

 pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

W przypadku, o którym mowa w art. 69a ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, 

zawiadomienie, o którym mowa w art. 69 ust. 1, zawiera również informacje o: 

 liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz 

instrumentu finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji, 

 dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji, 

 dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego. 

Obowiązki 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 
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głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa – w takim przypadku prawa głosu uważa 

się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, akcje obciążone zastawem, do chwili 

jego wygaśnięcia, nie mogą być przedmiotem obrotu, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie 

tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego w 

rozumieniu Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 

(Dz. U. Nr 91, poz. 871 z późn. zm.). Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w 

przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi. 

Zgodnie z art. 89 Ustawy o ofercie publicznej, akcjonariusz nie może wykonywać prawa 

głosu z akcji nabytych z naruszeniem obowiązków dotyczących ujawnienia stanu posiadania 

znacznych pakietów akcji spółek publicznych wynikających z art. 69 Ustawy o ofercie 

publicznej. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przez obliczaniu 

wyników głosowania nad uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

Obowiązki publicznych wezwań, o których mowa w art. 72-74 Ustawy o ofercie publicznej, 

nie powstają w przypadku nabywania akcji wprowadzonych do alternatywnego systemu 

obrotu, które nie są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym lub nie są dopuszczone do tego obrotu. Powyższe wyłączenie znajduje 

zastosowanie w przypadku akcji Emitenta, gdyż żadna z tych akcji nie jest przedmiotem 

ubiegania się o dopuszczenie ani przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. 

Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

Nabywanie i obejmowanie akcji Emitenta, podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o 

ochronie konkurencji i konsumentów. Poniżej przedstawiamy przepisy tej ustawy relewantne 

dla tego typu transakcji (należy mieć w związku z tym świadomość, że zamieszczony poniżej 

opis nie jest wyczerpujący, przede wszystkim nie dotyczy innych niż nabycie lub objęcie 

akcji sytuacji, które mogą stanowić „koncentrację” w rozumieniu przepisów Ustawy o 

ochronie konkurencji i konsumentów). 

Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia 

dotyczy m.in. zamiaru przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji bezpośredniej lub 

pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej 

przedsiębiorców (art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). Pod 

pojęciem „przejęcia kontroli” rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego 

uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu 

wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego 

wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców (art. 4 pkt 4 Ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów).  

Przepisy Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nakładają na przedsiębiorcę 

obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK, jeżeli łączny światowy obrót 

przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok 

zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 euro lub łączny obrót na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku 

obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 euro (art. 

13 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). 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 (art. 16 ust. 1 Ustawy o 

ochronie konkurencji i konsumentów). Wartość euro podlega przeliczeniu na złote według 
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kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu 

roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji (art. 5 Ustawy o 

ochronie konkurencji i konsumentów). 

Przepisy Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przewidują wyłączenia spod 

obowiązku zgłoszenia koncentracji. Zgodnie z art. 14 pkt 2 Ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów nie podlega zgłoszeniu m.in. zamiar koncentracji 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: 

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. 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonuje przedsiębiorca przejmujący kontrolę (art. 94 ust. 2 

pkt 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).  

Stosownie do treści art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie 

później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Do tego terminu nie wlicza się 

jednak okresów oczekiwania na usunięcie przez przedsiębiorcę dokonującego zgłoszenia 

braków lub uzupełnienie przez niego informacji, ustosunkowanie się do przedstawionych 

przez Prezesa UOKiK warunków, o których mowa w art. 19 ust. 2 Ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów oraz okresów oczekiwania na uiszczenie opłaty od wniosku o 

wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawie koncentracji (art. 96 ust. 3 Ustawy o 

ochronie konkurencji i konsumentów).  

Do czasu wydania decyzji przez Prezesa UOKiK lub upływu terminu, w jakim decyzja 

powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są 

obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów). Nie stanowi jednak naruszenia powyższego obowiązku 

realizacja publicznej oferty kupna lub zamiany akcji, zgłoszonej Prezesowi UOKiK na 

podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jeżeli nabywca nie 

korzysta z prawa głosu wynikającego z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie w celu 

utrzymania pełnej wartości swej inwestycji kapitałowej lub dla zapobieżenia poważnej 

szkodzie, jaka może powstać u przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji (art. 98 

Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).  

Prezes Urzędu ochrony konkurencji i konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na 

dokonanie koncentracji lub zakazuje dokonania koncentracji. Prezes UOKiK, zgodnie z art. 

18 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, 

w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności 

przez powstanie lub umocnienie się pozycji dominującej na rynku. Wydając zgodę Prezes 

UOKiK może w decyzji zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających 

dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków (art. 19 Ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów). Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, 

jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została dokonana (art. 22 ust. 1 

Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). 

Od wniosków o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji przed 

Prezesem UOKiK przedsiębiorca uiszcza opłatę w wysokości 5.000 złotych od zgłoszenia 
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zamiaru koncentracji przedsiębiorców (§ 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 

2007 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców – Dz. U. Nr 134, poz. 

937). 

Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów 

W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o 

zakazie koncentracji, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania 

na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających 

kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą 

przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę (art. 21 ust. 2 w związku z art. 21 ust. 4 Ustawy o 

ochronie konkurencji i konsumentów). Decyzja taka, zgodnie z art. 21 ust. 3, w związku z art. 

21 ust. 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nie może zostać wydana po upływie 

5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji, o której mowa w 

art. 21 ust. 1 lub 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes UOKiK może, w 

drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 528-550 Kodeksu Spółek Handlowych. Prezesowi UOKiK przysługują 

kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes UOKiK może ponadto 

wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych 

zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego (art. 99 Ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów).  

Prezes UOKiK 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 jego zgody (art. 106 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). 

Prezes UOKiK, zgodnie z art. 106 ust. 2 pkt 1 Ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów, może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości 

stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, między innymi, jeżeli przedsiębiorca ten 

choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane. 

Prezes UOKiK, zgodnie z art. 107 Ustawy o ochronie 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 

m.in. na podstawie art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 2 i 4 Ustawy o ochronie 

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

Prezes UOKiK, zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów, może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub 

wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości do 

pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli 

osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie wykonała decyzji lub wyroków, o których mowa w 

art. 107 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz nie zgłosiła zamiaru 

koncentracji, o którym mowa w art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 

Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK uwzględnia w szczególności okres, 

stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a także uprzednie naruszenie 

przepisów ustawy (art. 111 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). 
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Obowiązki nałożone rozporządzeniem Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie 

kontroli koncentracji przedsiębiorstw 

Obowiązek zgłoszenia do Komisji Europejskiej koncentracji o „wymiarze wspólnotowym” 

przewiduje rozporządzenie Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie 

kontroli koncentracji przedsiębiorstw.  

Uznaje się, że koncentracja występuje w przypadku, gdy trwała zmiana kontroli wynika 

między innymi z 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 (art. 3 ust. 1 b rozporządzenia Rady Nr 139/2004). 

Koncentracja posiada wymiar wspólnotowy, jeżeli łączny światowy obrót wszystkich 

zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 5 mld euro; oraz łączny obrót 

przypadający na Wspólnotę, każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw, 

wynosi więcej niż 250 mln euro, chyba, że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw 

uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w 

jednym i tym samym Państwie Członkowskim (art. 1 pkt 2 a oraz b rozporządzenia Rady Nr 

139/2004). 

Koncentracja, która nie osiąga progów podanych wyżej, posiada wymiar wspólnotowy, w 

przypadku, gdy łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi 

ponad 2,5 mld euro i w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich, łączny obrót 

wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln euro i w każdym z 

tych Państw łączny obrót każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw 

wynosi więcej niż 25 mln euro; oraz łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego z co 

najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln euro, chyba, że 

każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych 

obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym Państwie Członkowskim (art. 

1 pkt 3 a – d rozporządzenia Rady Nr 139/2004). 

Koncentracje o wymiarze wspólnotowym zgłasza się Komisji przed ich wykonaniem i po 

zawarciu umowy, ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia lub nabyciu kontrolnego pakietu 

akcji. Zgłoszenia można również dokonać, gdy zainteresowane przedsiębiorstwa 

przedstawiają Komisji szczerą intencję zawarcia umowy lub, w przypadku publicznej oferty 

przejęcia, gdy podały do publicznej wiadomości zamiar wprowadzenia takiej oferty, pod 

warunkiem, że zamierzona umowa lub oferta doprowadziłaby do koncentracji o wymiarze 

wspólnotowym (art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Nr 139/2004). 

Dokonując oceny koncentracji Komisja uwzględnia: 

 potrzebę zachowania i rozwoju skutecznej konkurencji na wspólnym rynku, z punktu 

widzenia, miedzy innymi, struktury wszystkich danych rynków oraz rzeczywistej lub 

potencjalnej konkurencji ze strony przedsiębiorstw zlokalizowanych we Wspólnocie 

lub poza nią (art. 2 pkt 1 a rozporządzenia Rady Nr 139/2004); 

 pozycję rynkową zainteresowanych przedsiębiorstw oraz ich siłę ekonomiczną i 

finansową, możliwości dostępne dla dostawców i użytkowników, ich dostęp do 

zaopatrzenia lub rynków, wszelkie prawne lub inne bariery wejścia na rynek, trendy 

podaży i popytu w stosunku do właściwych dóbr i usług, interesy konsumentów 

pośrednich i końcowych oraz rozwój postępu technicznego i gospodarczego, pod 

warunkiem, że dokonuje się on z korzyścią dla konsumentów i nie stanowi przeszkody 

dla konkurencji (art. 2 pkt 1 b rozporządzenia Rady Nr 139/2004). 
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Koncentrację, która nie przeszkadzałaby znacząco skutecznej konkurencji na wspólnym 

rynku lub znacznej jego części, w szczególności w wyniku stworzenia lub umocnienia pozycji 

dominującej, uznaje się za zgodną ze wspólnym rynkiem (art. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Nr 

139/2004). 

Koncentrację, która przeszkadzałaby znacząco skutecznej konkurencji na wspólnym rynku 

lub znacznej jego części, w szczególności w wyniku stworzenia lub umocnienia pozycji 

dominującej, uznaje się za niezgodną ze wspólnym rynkiem (art. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady 

Nr 139/2004). 

Ograniczenia wynikające z umów  

Zgodnie z postanowieniami Warunkowej Umowy Sprzedaży zawartej w dniu 31 maja 2012 

roku pomiędzy: 

1) ABC S.r.l., spółką z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą zgodnie z prawem 

Włoch, z siedzibą w Turynie pod adresem Piazza Carlo Felice 80, 10128 Turyn, 

Włochy, numer identyfikacji podatkowej (codice fiscale): 10344100010, wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Izbę Gospodarczą w Turynie, pod 

numerem TO-1125317 

i 

2) Gruppo Trade Service S.r.l. (obecnie Green S.r.l.), spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością powstałą zgodnie z prawem Włoch, z siedzibą w Rzymie pod 

adresem via Cardinal de Luca 22, 00196 Rzym, Włochy, numer identyfikacji 

podatkowej (codice fiscale): 08565420018, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw 

prowadzonego przez Izbę Gospodarczą w Rzymie, pod numerem RM-1116487 

i 

3) Panem Cataldo Scigliano, obywatelem Włoch, posiadaczem 98% udziałów w kapitale 

zakładowym Gruppo Trade Service S.rl. określonej w pkt 2 powyżej 

i 

4) Panem Giuseppe Scigliano, obywatelem Włoch, posiadaczem 2% udziałów w kapitale 

zakładowym Gruppo Trade Service S.r.l. określonej w pkt 2 powyżej, 

a 

5) Emitentem, 

Green S.r.l. opisanej w pkt 2 powyżej, która objęła wszystkie Akcje Serii C przysługuje 

prawo do sprzedaży tych akcji na rynku NewConnect po wprowadzeniu tych akcji do obrotu 

w Alternatywnym Systemie Obrotu. Jeżeli Akcje Serii C nie będą notowane na rynku 

NewConnect do dnia 31 marca 2013 roku, wówczas zgodnie z Warunkową Umową 

Sprzedaży Green S.r.l. dokona sprzedaży posiadanych Akcji Serii C na rzecz Emitenta za 

ostateczną cenę sprzedaży wynoszącą 2.650.000 euro. Zgodnie z treścią Porozumienia o 

zmianie Warunkowej Umowy Sprzedaży w przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2013 roku 

Green S.r.l. nie sprzeda żadnej akcji Emitenta wówczas Emitent lub podmiot przez niego 

wskazany, na żądanie Green S.r.l. odkupi od Emitenta taką liczbę akcji, która według ceny 

emisyjnej stanowi równowartość 1.000.000 (jeden milion) euro. Jeżeli do dnia 31 grudnia 

2013 roku Green S.r.l. sprzeda jakąkolwiek akcję Emitenta na rynku NewConnect, kwota 

zobowiązania Emitenta w wysokości 1.000.000 euro zostanie pomniejszona o kwotę 

stanowiącą równowartość iloczynu ceny emisyjnej i liczby akcji Emitenta sprzedanych przez 

Green S.r.l. 
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3.1.4 Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących 

przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 6 

miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie. 

Oferta prywatna Akcji Serii C 

W okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wprowadzenie Akcji do 

Alternatywnego Systemu Obrotu Emitent przeprowadził ofertę prywatną Akcji Serii C. 

Akcje Serii C zostały wyemitowane na podstawie chwały Nr 4 (4/2013) Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia z dnia 18 stycznia 2013 roku. 

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji 

18 stycznia 2013 roku 

2) Data przydziału instrumentów finansowych 

18 stycznia 2013 roku - data zawarcia umowy objęcia akcji i porozumienia o 

potrąceniu 

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją 

5.297.170 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto 

siedemdziesiąt) 

4) Stopy 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 

5.297.170 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto 

siedemdziesiąt) 

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane 

cena emisyjna Akcji Serii C wyniosła 2,06 zł (dwa złote i sześć groszy) za 1 akcję 

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

sprzedażą w poszczególnych transzach 

1 zagraniczna osoba prawna 

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej 

subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach 

1 zagraniczna osoba prawna 

9) Nazwy (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,  w tym: 
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a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 58.960 zł 

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

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu 

informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 25.000 zł 

d) promocja oferty: brak. 

 

Darowizna akcji 

W okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wprowadzenie Akcji do 

Alternatywnego Systemu Obrotu jeden z akcjonariuszy Emitenta, będący osobą fizyczną, 

dokonał darowizny wszystkich posiadanych przez niego akcji Emitenta na rzecz innej osoby 

fizycznej. 

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji 

nie dotyczy 

2) Data dokonania darowizny 

31 stycznia 2013 roku 

3) Liczba instrumentów finansowych objętych darowizną 

17.382.219 (siedemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście 

dziewiętnaście) akcji, w tym: 

a) 34.000 (trzydzieści cztery tysiące) Akcji Serii A 

b) 17.348.219 (siedemnaście milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście 

dziewiętnaście) Akcji Serii B 

4) Stopy 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 

nie dotyczy 

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przekazane w formie darowizny 

17.382.219 (siedemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście 

dziewiętnaście) akcji, w tym: 

a) 34.000 (trzydzieści cztery tysiące) Akcji Serii A 

b) 17.348.219 (siedemnaście milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście 

dziewiętnaście) Akcji Serii B 

6) Wartość rynkowa przedmiotu darowizny 

wartość rynkowa przedmiotu darowizny została określona w wysokości 35.807.371,14 

zł (trzydzieści pięć milionów osiemset siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden 

złotych i czternaście groszy), co odpowiada cenie jednej darowanej akcji w wysokości 

2,06 zł (dwa złote i sześć groszy) 

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

sprzedażą w poszczególnych transzach 

nie dotyczy 
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8) Liczba osób, które przyjęły darowiznę 

1 osoba fizyczna 

9) Nazwy (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,  w tym: 

e) przygotowania i przeprowadzenia oferty: brak 

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

g) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu 

informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: brak 

h) promocja oferty: brak. 

3.2 Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych  

3.2.1 Organ lub osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji instrumentów 

finansowych 

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych Emitenta jest 

Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. 

3.2.2 Daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem 

jej treści 

Akcje Serii A 

Akcje Serii A zostały wyemitowane jako uprzywilejowane akcje imienne w liczbie 102.000 

(sto dwa tysiące) na podstawie właściwych przepisów KSH oraz Statutu Emitenta przyjętego 

w związku z utworzeniem Spółki w dniu 5 sierpnia 2010 roku (Repertorium A Nr 

7814/2010). Akcje Serii A zostały zarejestrowane w KRS w dniu 27 sierpnia 2010 roku. 

 

„§ 1. Stawający zgodnie oświadczają, że zawiązują Spółkę Akcyjną i nadają jej Statut w 

następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------------------------  

STATUT  SPÓŁKI  AKCYJNEJ 

§ 6 

Kapitał zakładowy  

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 102.000,00 złotych (sto dwa tysiące złotych) i dzieli się na 

102.000 (sto dwa tysiące) akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu, o wartości 

nominalnej 1,00 złoty  (jeden złoty) każda akcja, o numerach od A 00001 do A 102000. --------- 

2. Każda akcja imienna serii A daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.  ---------- 
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3. Akcje Spółki kolejnych emisji mogą być imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być 

pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.”----------------------------------------------- 

 

Akcje serii A zostały w całości pokryte wkładami pieniężnymi i zostały objęte po cenie 

emisyjnej równej cenie nominalnej przez następujące osoby fizyczne, tj. Założycieli Emitenta, 

zgodnie z poniższymi zapisami aktu notarialnego z dnia 5 sierpnia 2010 roku (Repertorium A 

Nr 7814/2010): 

 „§ II. Adam Stańczak wyraża zgodę na zawiązanie wyżej wymienionej Spółki pod firmą: ASM 

Group Spółka Akcyjna i powyższe brzmienie Statutu tej Spółki oraz obejmuje, po cenie emisyjnej 

równej wartości nominalnej, 34.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A w kapitale 

zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości 

nominalnej wynoszącej 34.000,00 złotych (trzydzieści cztery tysiące złotych) i pokrywa wszystkie 

objęte akcje serii A w całości wkładem pieniężnym. .------------------------------------------------------------ 

 § III. Szymon Pikula wyraża zgodę na zawiązanie wyżej wymienionej Spółki pod firmą: ASM 

Group Spółka Akcyjna i powyższe brzmienie Statutu tej Spółki oraz obejmuje, po cenie emisyjnej 

równej wartości nominalnej, 34.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A w kapitale 

zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości 

nominalnej wynoszącej 34.000,00 złotych (trzydzieści cztery tysiące złotych) i pokrywa wszystkie 

objęte akcje serii A w całości wkładem pieniężnym.-------------------------------------------------------------- 

 § IV. Marcin Skrzypiec wyraża zgodę na zawiązanie wyżej wymienionej Spółki pod firmą: 

ASM Group Spółka Akcyjna i powyższe brzmienie Statutu tej Spółki oraz obejmuje, po cenie emisyjnej 

równej wartości nominalnej, 34.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A w kapitale 

zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości 

nominalnej wynoszącej 34.000,00 złotych (trzydzieści cztery tysiące złotych) i pokrywa wszystkie 

objęte akcje serii A w całości wkładem pieniężnym.”------------------------------------------------------------ 

 

Na podstawie Uchwały nr 1/2012 Zarządu Emitenta z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie 

zamiany 102.000 uprzywilejowanych akcji imiennych serii A oraz 53.654.285 

nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii B na 102.000 akcji zwykłych na okaziciela serii 

A oraz 53.654.285 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz na podstawie Uchwały nr 1 

(1/2012) Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 7 maja 2012 roku wyrażającej zgodę na zamianę 

wszystkich uprzywilejowanych akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii A, 

a także na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18 

czerwca 2012 roku (Repertorium 8184/2012), która w całości uchylała treść obowiązującego 

Statutu i przyjmowała nową treść Statutu Emitenta, zniesiono uprzywilejowanie akcji serii A i 

dokonano ich zamiany z akcji imiennych na akcje na okaziciela. 
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„UCHWAŁA 1/2012 

ZARZĄDU ASM GROUP SPÓŁKI AKCYJNEJ 

w sprawie zamiany 102.000 uprzywilejowanych akcji imiennych serii A oraz 53.654.285 

nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii B na 102.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 

53.654.285 akcji zwykłych na okaziciela serii B 

 

Działając na podstawie art. 334 § 2 oraz art. 371 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 7 

ust. 3 i ust. 4 Statutu Spółki, uchwala się co następuje: 

§ 1 

1. W związku ze złożonym przez akcjonariuszy Spółki wnioskiem o dokonanie zamiany 

posiadanych przez Adama Stańczaka oraz Szymona Pikula oraz Marcina Skrzypca 

uprzywilejowanych akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii A, postanawia 

się dokonać zamiany 102.000 uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, o kolejnych 

numerach od A000001 do A102000, na zwykłe akcje na okaziciela serii A, o kolejnych 

numerach od A000001 do A102000. 

2. W związku ze złożonym przez akcjonariuszy Spółki wnioskiem o dokonanie zamiany 

posiadanych przez Adama Stańczaka oraz Szymona Pikula oraz Marcina Skrzypca oraz 

Macieja Cudnego oraz Włodzimierza Skrzypca nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii B 

na akcje zwykłe na okaziciela serii B, postanawia dokonać zamiany 53.654.285 

nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii B, o kolejnych numerach od B00000001 do 

B53654285, na zwykłe akcje na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od B00000001 do 

B53654285. 

3. Po dokonaniu zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A, akcjonariuszom 

Adamowi Stańczakowi, Szymonowi Pikula, Marcinowi Skrzypcowi za zwrotem uprzednio 

wydanych odcinków zbiorowych, zostaną wydane nowe odcinki zbiorowe akcji serii A w ilości 

odpowiadającej ilości posiadanych przez tych akcjonariuszy akcji serii A, uwzględniające 

dokonaną zamianę. 

4. Po dokonaniu zamiany akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela serii B, akcjonariuszom 

Adamowi Stańczakowi, Szymonowi Pikula, Marcinowi Skrzypcowi, Włodzimierzowi 

Skrzypcowi, Maciejowi Cudnemu za zwrotem uprzednio wydanych odcinków zbiorowych, 

zostaną wydane nowe odcinki zbiorowe akcji serii B w ilości odpowiadającej ilości 

posiadanych przez tych akcjonariuszy akcji serii B, uwzględniające dokonaną zamianę. 

5. Działając na podstawie § 7 ust. 5 Statutu Spółki, postanawia się wystąpić do Rady Nadzorczej 

ASM GROUP S.A. o podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na dokonanie zamiany 102.000 

uprzywilejowanych akcji imiennych serii A oraz 53.654.285 nieuprzywilejowanych akcji 
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imiennych serii B, odpowiednio na zwykłe akcje na okaziciela serii A oraz zwykłe akcje na 

okaziciela serii B. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Radę Nadzorczą ASM GROUP S.A. uchwały 

wyrażającej zgodę na dokonanie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.” 

 

„UCHWAŁA NR 1 (1/2012) 

RADY NADZORCZEJ ASM GROUP SPÓŁKI AKCYJNEJ 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany 102.000 uprzywilejowanych akcji imiennych serii 

A o kolejnych numerach od A000001 do A102000 oraz 53.654.285 nieuprzywilejowanych akcji 

imiennych serii B, o kolejnych numerach B00000001 do B53654285 odpowiednio na akcje zwykłe 

na okaziciela serii A oraz na akcje zwykłe na okaziciela serii B 

 

1. Na podstawie § 7 ustęp 4 Statutu ASM GROUP Spółki Akcyjnej, Rada Nadzorcza ASM 

GROUP S.A. wyraża zgodę na dokonanie zamiany: 

a) 102.000 uprzywilejowanych akcji imiennych serii A o kolejnych numerach od A000001 do 

A102000, na zwykłe akcje na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od A000001 do 

A102000 oraz 

b) 53.654.285 nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii B, o kolejnych numerach od 

B00000001 do B53654285, na zwykłe akcje na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 

B00000001 do B53654285 

 zgodnie z Uchwałą nr 1/2012 Zarządu Spółki z dnia 7 maja 2012 roku. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 

 

Poniżej przedstawiono zapisy Statutu przyjętego Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Emitenta z dnia 18 czerwca 2012 roku, dotyczące liczby i rodzajów akcji po 

dokonaniu opisanej powyżej zamiany Akcji Serii A Emitenta. 

 

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 

§ 5 

Kapitał zakładowy 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 53.756.285 złotych (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony siedemset 

pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 53.756.285 akcji 

opłaconych w całości, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, w tym:  ----------------------  

a) 102.000 (słownie: sto dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 

1,00 (jeden) złoty każda, o kolejnych numerach od A 000001 do A 102000,  ---------------------  
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b) 53.654.285 (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście 

osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) 

złoty każda, o kolejnych numerach od B 00000001 do B 53654285.” -----------------------------  

Rejestracja zamiany Akcji Serii A z uprzywilejowanych akcji imiennych na akcje zwykłe na 

okaziciela została zarejestrowana w KRS w dniu 14 września 2012 roku. 

 

Akcje Serii B 

Akcje Serii B zostały wyemitowane, jako imienne akcje zwykłe na podstawie uchwały Nr 5 

(19/2011) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 8 września 2011 roku w 

sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w związku z połączeniem ASM Group 

S.A. oraz PARTNERASM S.A. (Rep. A 10103/2011), które to połączenie zostało wpisane do 

rejestru przedsiębiorców KRS dnia 30 września 2011 roku. W rezultacie, Akcje Serii B 

zostały zarejestrowane w KRS w dniu 30 września 2011 roku. Treść stosownej uchwały jest 

następująca: 

 

„Uchwała Nr 5 (19/2011) 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ASM GROUP Spółki Akcyjnej w związku z 

połączeniem Spółki z PARTNERASM Spółką Akcyjną 

 

Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w związku z § 19 ust. 1 pkt i) oraz k) Statutu Spółki, a także 

uwzględniając uchwałę nr 4 (18/2011) w sprawie połączenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą 

w Warszawie z PARTNERASM Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:  ------ 

1. W celu przeprowadzenia połączenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z PARTNERASM Spółką 

Akcyjną, podwyższa się kapitał zakładowy ASM GROUP Spółki Akcyjnej z kwoty 102.000,00 

złotych (słownie: sto dwa tysiące złotych) o kwotę 53.654.285 złotych (słownie: pięćdziesiąt 

trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych), do kwoty 

53.756.285 złotych (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy 

dwieście osiemdziesiąt pięć złotych) w drodze emisji 53.654.285 akcji imiennych serii B o 

kolejnych numerach od B 00000001 do B 53756285, o wartości nominalnej 1,00 złoty 

(słownie: jeden złoty) każda z akcji serii B.  ------------------------------------------------------------ 

2. Wszystkie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym ASM GROUP Spółki Akcyjnej zostaną 

wydane dotychczasowym akcjonariuszom PARTNERASM Spółki Akcyjnej na zasadzie art. 494 

§ 4 Kodeksie spółek handlowych, w zamian za przeniesienie całego majątku spółki 

PARTNERASM Spółki Akcyjnej (Spółki Przejmowanej) na ASM GROUP Spółkę Akcyjną 

(Spółkę Przejmującą).  -------------------------------------------------------------------------------------  
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3. Akcje emisji połączeniowej serii B zostaną wydane dotychczasowym akcjonariuszom 

PARTNERASM Spółki Akcyjnej w następującej proporcji: za 1.350.000 akcji PARTNERASM 

Spółki Akcyjnej dotychczasowi akcjonariusze PARTNERASM Spółki Akcyjnej otrzymają 

53.654.285 akcji ASM GROUP Spółki Akcyjnej. W związku z powyższym akcje serii B zostaną 

przyznane następującym akcjonariuszom PARTNERASM Spółki Akcyjnej:  ----------------------- 

a) akcjonariusz Szymon Karol Pikula otrzyma 17.348.219 (słownie: siedemnaście milionów 

trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście dziewiętnaście) akcji ASM GROUP S.A. serii 

B, o wartości nominalnej 1,00 złotych (jeden złoty) każda akcja serii B i o łącznej 

wartości nominalnej 17.348.219,00 złotych (słownie: siedemnaście milionów trzysta 

czterdzieści osiem tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych), ------------------------------------ 

b) akcjonariusz Marcin Skrzypiec otrzyma 17.348.219 (słownie: siedemnaście milionów 

trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście dziewiętnaście) akcji ASM GROUP S.A. serii 

B, o wartości nominalnej 1,00 złotych (jeden złoty) każda akcja serii B i o łącznej 

wartości nominalnej 17.348.219,00 złotych (słownie: siedemnaście milionów trzysta 

czterdzieści osiem tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych), ------------------------------------ 

c) akcjonariusz Adam Stańczak otrzyma 17.348.219 (słownie: siedemnaście milionów 

trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście dziewiętnaście) akcji ASM GROUP S.A. serii 

B, o wartości nominalnej 1,00 złotych (jeden złoty) każda akcja serii B i o łącznej 

wartości nominalnej 17.348.219,00 złotych (słownie: siedemnaście milionów trzysta 

czterdzieści osiem tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych), ------------------------------------ 

d) akcjonariusz Włodzimierz Andrzej Skrzypiec otrzyma 804.814 (słownie: osiemset cztery 

tysiące osiemset czternaście) akcji ASM GROUP S.A. serii B, o wartości nominalnej 1,00 

złotych (jeden złoty) każda akcja serii B i o łącznej wartości nominalnej 804.814,00 

złotych (słownie: osiemset cztery tysiące osiemset czternaście złotych), ----------------------- 

e) akcjonariusz Maciej Krzysztof Cudny otrzyma 804.814 (słownie: osiemset cztery tysiące 

osiemset czternaście) akcji ASM GROUP S.A. serii B, o wartości nominalnej 1,00 złotych 

(jeden złoty) każda akcja serii B i o łącznej wartości nominalnej 804.814,00 złotych 

(słownie: osiemset cztery tysiące osiemset czternaście złotych). -------------------------------- 

4. Akcje emisji połączeniowej serii B nie wymagają objęcia ani opłacenia przez 

dotychczasowych akcjonariuszy PARTNERASM Spółki Akcyjnej. ----------------------------------- 

5. Przyznaje się akcjom emisji serii B prawo do uczestniczenia w zysku wypracowanym przez 

ASM GROUP Spółkę Akcyjną od dnia 1 stycznia 2011 roku.  ----------------------------------------  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”--------------------------------------------------------------------- 

 

Na podstawie Uchwały nr 1/2012 Zarządu Emitenta z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie 

zamiany 102.000 uprzywilejowanych akcji imiennych serii A oraz 53.654.285 

nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii B na 102.000 akcji zwykłych na okaziciela serii 

A oraz 53.654.285 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz na podstawie Uchwały nr 1 
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(1/2012) Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 7 maja 2012 roku wyrażającej zgodę na zamianę 

wszystkich zwykłych akcji imiennych serii B na akcje zwykłe na okaziciela serii B, a także na 

podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18 czerwca 

2012 roku (Repertorium 8184/2012), która w całości uchylała treść obowiązującego Statutu i 

przyjmowała nową treść Statutu Emitenta dokonano zamiany akcji imiennych serii B na akcje 

na okaziciela serii B. 

Szczegółowe zapisy Uchwały nr 1/2012 Zarządu Emitenta z dnia 7 maja 2012 roku, Uchwały 

nr 1 (1/2012) Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 7 maja 2012 roku oraz Uchwały nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18 czerwca 2012 roku (Repertorium 

8184/2012) dotyczące zamiany zwykłych akcji imiennych serii B na zwykłe akcje na 

okaziciela serii B zostały przytoczone na stronach 33 – 35, przy opisie Akcji Serii A. 

Rejestracja zamiany Akcji Serii B z uprzywilejowanych akcji imiennych na akcje zwykłe na 

okaziciela została zarejestrowana w KRS w dniu 14 września 2012 roku. 

 

Akcje Serii C 

Akcje Serii C zostały wyemitowane na podstawie uchwały Nr 4 (4/2013) Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z 

wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmian w Statucie Spółki.  

W dniu 28 grudnia 2012 roku Emitent podjął uchwałę Nr 3 (28/2012) w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 4.782.559 akcji serii C w drodze 

subskrypcji prywatnej. W dniu 28 grudnia 2012 roku Emitent podjął również uchwałę Nr 4 

(29/2012) w sprawie ubiegania się o wprowadzenie Akcji Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C 

do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz dematerializacji akcji Spółki. Do dnia 18 

stycznia 2013 roku Zarząd Emitenta nie zawarł umowy objęcia akcji serii C na podstawie 

upoważnienia udzielonego Zarządowi w uchwale Nr 3 (28/2012).  

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 stycznia 2013 roku podjęto uchwałę 

Nr 3 (3/2013) w sprawie uchylenia nieopublikowanej i niezarejestrowanej uchwały Nr 3 

(28/2012) oraz uchwały Nr 4 (29/2012), podjętych w dniu 28 grudnia 2012 roku, a następnie 

podjęto uchwałę Nr (4/2013), której treść przedstawia się następująco: 

 

„UCHWAŁA Nr 4 (4/2013)  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ASM GROUP Spółki Akcyjnej 

z dnia 18 stycznia 2013 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze 

subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmian w 

Statucie Spółki  

 

Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie 

art. 431, art. 432 i art. 433 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: ----------------------- 
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§1 

Emisja akcji serii C 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 53.756.285 (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony 

siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) złotych, o kwotę 5.297.170 

(słownie: pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt) złotych, do 

kwoty 59.053.455 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta 

pięćdziesiąt pięć) złotych. --------------------------------------------------------------------------------------  

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez 

emisję 5.297.170 (słownie: pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto 

siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) 

złoty każda (dalej „Akcje Serii C”).--------------------------------------------------------------------------- 

3. Upoważnia się Zarząd do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii C.--------------------------------------

Z akcjami serii C nie są związane żadne szczególne uprawnienia ani obowiązki wynikające z 

przepisów prawa, w szczególności z przepisów Kodeksu spółek handlowych.-------------------------- 

4. Akcje Serii C będą uczestniczyły w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 

2012, tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku.----------------------------------------------------------------------- 

5. Akcje Serii C zostaną pokryte w pełnej wysokości wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na 

pokrycie Akcji Serii C wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Akcje Serii C zostaną zaoferowane zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. w 

drodze subskrypcji prywatnej.--------------------------------------------------------------------------------- 

7. Umowa objęcia akcji zostanie zawarta nie później niż do dnia 1 lutego 2013 roku.------------------- 

§2 

Wyłączenie prawa poboru Akcjonariuszy 

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru w 

stosunku do Akcji Serii C.--------------------------------------------------------------------------------------  

2. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie akceptuje opinię 

Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii C oraz proponowany 

sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C, której odpis stanowi załącznik do niniejszej 

Uchwały. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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§3 

Upoważnienie dla Zarządu 

Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd do 

określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji Serii C, a w szczególności 

do:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki 

zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały oraz obowiązującymi przepisami prawa;--- 

2) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C;------------------------------------------------------------- 

3) złożenia oferty nabycia Akcji Serii C spółce prawa włoskiego działającej pod firmą 

Green S.r.l. z siedzibą w Rzymie pod adresem via Cardinal De Luca 22 (Włochy), numer 

identyfikacji dla celów podatkowych (codice fiscale) 08565420018, wpisanej do Rejestru 

Przedsiębiorstw prowadzonego przez Izbę Gospodarczą w Rzymie, pod numerem RM-

1116487;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4) ustalenia pozostałych szczegółowych warunków emisji Akcji Serii C w zakresie 

nieuregulowanym w niniejszej uchwale;------------------------------------------------------------ 

5) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 

321 Kodeksu spółek handlowych.-------------------------------------------------------------------- 

§4 

Zmiana Statutu Spółki 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, dokonuje się 

zmiany w Statucie Spółki poprzez uchylenie dotychczasowej treści §5 Statutu i nadanie mu nowego 

brzmienia: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„§5 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 59.053.455 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt 

trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 59.053.455 (słownie: pięćdziesiąt 

dziewięć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji opłaconych w całości, o 

wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja, w tym:----------------------------------------- 

a) 102.000 (słownie: sto dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 

1,00 (słownie: jeden) złoty każda, o kolejnych numerach od A 000001 do A 102000, ------------ 

b) 53.654.285 (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście 

osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: 

jeden) złoty każda, o kolejnych numerach od B 00000001 do B 53654285,------------------------- 
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c) 5.297.170 (słownie: pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto 

siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: 

jeden) złoty każda, o kolejnych numerach od C 0000001 do C 5297170.””---  

 

Akcje Serii C zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym poprzez zawarcie w dniu 18 

stycznia 2013 roku przez Emitenta Porozumienia ze spółką Green S.r.l. w zakresie potrącenia 

wzajemnych wierzytelności. Akcje Serii C zostały zarejestrowane w KRS w dniu 31 stycznia 

2013 roku. Na mocy tego Porozumienia zostały potrącone wzajemne wierzytelności z tytułu, 

odpowiednio: 

i. w przypadku Emitenta – pokrycia przez Green S.r.l. całości wkładów pieniężnych na 

obejmowane przez Green S.r.l. 100% Akcji Serii C; 

ii. w przypadku Green S.r.l. – dokonania przez Emitenta płatności drugiej raty za akcje 

Trade w formie akcji ASM Group S.A. o całkowitej wartości emisyjnej wynoszącej 

2.650.000 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) euro, na podstawie Warunkowej 

Umowy Sprzedaży. 

Podstawa prawna wprowadzenia Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz Akcji Serii C do 

obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 

Na mocy uchwały nr 5 (5/2013) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18 

stycznia 2013 roku, akcjonariusze wyrazili zgodę na wprowadzenie Akcji Serii A, Akcji Serii 

B i Akcji Serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, a także wyrazili zgodę na 

dematerializację Akcji Serii A, Akcji Serii B i Akcji Serii C oraz na zawarcie z KDPW 

stosownych umów dotyczących rejestracji Akcji Serii A, Akcji Serii B i Akcji Serii C w 

depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Treść stosownej uchwały 

jest następująca: 

 

„UCHWAŁA NR 5 (5/12013) 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ASM Group Spółki Akcyjnej 

z dnia 18 stycznia 2013 roku 

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie Akcji Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu oraz dematerializacji akcji Spółki 

§ 1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na 

wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki (dalej: „Akcje Serii A”), akcji zwykłych na 

okaziciela serii B Spółki (dalej: „Akcje Serii B”) oraz akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki 

(dalej: „Akcje Serii C”) do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) na podstawie przepisów ustawy z 

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

§ 2. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę 

dematerializację Akcji Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz na zawarcie z Krajowym Depozytem 

Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie stosownych umów dotyczących rejestracji Akcji Serii A, 

Akcji Serii B, Akcji Serii C w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowym 
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Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, o którym mowa w przepisie art. 5 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm).-------- 

§ 3. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd 

Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do: ------------------------ 

a) wprowadzenia Akcji Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C do obrotu w alternatywnym systemie 

obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,--------------- 

b) złożenia Akcji Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C do depozytu papierów wartościowych 

prowadzonego przez firmę inwestycyjną wybraną przez Zarząd, ------------------------------------ 

c) dokonania dematerializacji Akcji Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz zawarcia z 

Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie  umowy o rejestrację Akcji 

Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C w depozycie papierów wartościowych.”----------------------- 

3.3 Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie 

Akcje Serii A uczestniczyły w dywidendzie począwszy od pierwszego roku obrotowego 

Spółki, który zakończył się w dniu 31 grudnia 2010 roku. 

Akcje Serii B uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy 2011. 

Zgodnie z treścią podjętej w dniu 18 czerwca 2012 roku uchwały Nr 6 (6/2012) Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej w sprawie sposobu podziału zysku 

ASM GROUP Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2011, kwota 4.914,96 złotych została 

przekazana na pokrycie straty bilansowej Emitenta za rok obrotowy 2010, natomiast 

pozostały zysk w kwocie 1.362.223,14 złotych został przekazany na kapitał zapasowy Spółki. 

Akcje Serii C zostały wyemitowane w styczniu 2013 roku i będą uczestniczyć w dywidendzie 

począwszy od zysku za rok obrotowy 2012, tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku. 

W związku z powyższym, Akcje Serii A, Akcje Serii B oraz Akcje Serii C są tożsame w 

prawie do dywidendy i uczestniczą w dywidendzie za  rok obrotowy 2012, który rozpoczął 

się 1 stycznia 2012 roku oraz za każdy następny rok obrotowy Emitenta. 

3.4 Prawa z instrumentów finansowych i zasady ich realizacji 

3.4.1 Prawa majątkowe 

Prawo do dywidendy 

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, 

zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie w 

drodze uchwały o podziale zysku do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 § 1 KSH). Zysk 

rozdziela się w stosunku do liczby akcji (art. 347 § 2 KSH). Statut nie przewiduje innego 

sposobu podziału zysku (art. 347 § 2 KSH). 

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za 

ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty 

przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być 

przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje 
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własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku 

za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 KSH). 

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którzy są posiadaczami 

akcji w dniu dywidendy. Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy oraz termin 

wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały 

albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. 

Wprowadzane do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Akcje Serii A, Akcje Serii B 

oraz Akcje Serii C są tożsame w prawie do dywidendy. 

Prawo poboru nowych akcji 

Stosownie do art. 433 §1 KSH akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych 

akcji emitowanych przez spółkę w związku z podwyższeniem jej kapitału zakładowego, w 

stosunku do liczby posiadanych akcji. 

Zgodnie z art. 433 § 2 KSH Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały pozbawić 

akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, jeżeli zostaną łącznie spełnione 

następujące przesłanki: 

 uchwała zostaje podjęta w interesie spółki, 

 uchwała zostaje podjęta większością co najmniej czterech piątych głosów, 

 uchwała zostaje zapowiedziana w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą 

powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej 

ustalenia. 

Powyższe wymogi nie mają zastosowania, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału 

zakładowego stanowi, że: 

 nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z 

obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im 

wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale, 

 nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, 

którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji. 

Prawo do udziału w majątku Emitenta 

Zgodnie z art. 474 § 1 KSH Akcjonariusze mają prawo do udziału w majątku likwidacyjnym 

Emitenta, który pozostanie po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Podział majątku 

między poszczególnych Akcjonariuszy nie może nastąpić przed upływem roku od dnia 

ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwania wierzycieli. Zgodnie z art. 474 § 2 

KSH pozostały majątek dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do rzeczywiście 

dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy.  

Emitent nie posiada akcji uprzywilejowanych co do pierwszeństwa przy podziale majątku. 

Statut Emitenta nie wprowadza również odrębnych zasad podziału. 

Postanowienia w sprawie umorzenia 

Zgodnie z § 7 Statutu Emitenta Akcje Emitenta mogą być umarzane w drodze obniżenia 

kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego 

akcje mają być umorzone. Akcjonariusz, którego akcje podlegają umorzeniu, ma prawo do 

wynagrodzenia. Szczegółowe warunki umorzenia określa każdorazowo uchwała Walnego 
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Zgromadzenia, jednakże wysokość kwoty do zapłaty za umarzane akcje nie może być niższa 

od wartości bilansowej każdej akcji obliczonej w oparciu o ostatnie roczne zatwierdzone 

sprawozdanie finansowe Emitenta. W zamian za akcje umarzane Emitent może wydawać 

świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 

359 § 1 KSH umorzenie dobrowolne nie może być przeprowadzane częściej niż raz w roku 

obrotowym. 

Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem 

W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są 

zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez uprawniony podmiot 

zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi prawo głosu z tych akcji 

przysługuje akcjonariuszowi, na podstawie art. 340 § 3 KSH. 

Zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 2 Statutu Akcje mogą być zastawiane i oddawane w 

użytkowanie, przy czym zastawnikowi bądź użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo 

głosu na Walnym Zgromadzeniu ani prawo do dywidendy, wynikające z zastawionych lub 

oddanych w użytkowanie akcji. 

Prawo do zbywania posiadanych akcji 

Zgodnie z art. 337 § 1 KSH Akcje Spółki są zbywalne, przy czym zgodnie z art. 337 § 2 KSH 

statut może uzależnić rozporządzenie akcjami imiennymi od zgody spółki albo w inny sposób 

ograniczyć możliwość rozporządzenia akcjami imiennymi. W takim przypadku zgody udziela 

zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jeżeli statut nie stanowi inaczej. W 

przypadku braku zgody na przeniesienie akcji, spółka powinna wskazać innego nabywcę. 

Termin do wskazania nabywcy, cenę albo sposób jej określenia oraz termin zapłaty określa 

statut. Zgodnie z art. 337 § 4 KSH termin do wskazania nabywcy nie może być dłuższy niż 

dwa miesiące od dnia zgłoszenia spółce zamiaru przeniesienia akcji. Na podstawie art. 337 § 

5 KSH zbycie akcji w postępowaniu egzekucyjnym nie wymaga zgody spółki. 

Zgodnie z art. 338 § 1 KSH dopuszczalne jest zawarcie umowy ograniczającej na określony 

czas rozporządzanie akcją (lub jej częścią ułamkową), nie dłużej jednak niż na okres dłuższy 

niż pięć lat od dnia zawarcia umowy. Dopuszczalne jest również zawarcie umowy 

ustanawiającej prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa nabycia akcji lub 

ułamkowej części akcji. Ograniczenia rozporządzania nie mogą w takim przypadku trwać 

dłużej niż dziesięć lat od dnia zawarcia umowy. 

Prawo do żądania sprzedaży akcji 

Na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz spółki publicznej, który 

samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi 

oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 

87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby 

głosów w tej spółce publicznej, posiada prawo do żądania od pozostałych akcjonariuszy 

sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji. 

Prawo do żądania wykupu posiadanych akcji 

Zgodnie z art. 83 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariuszowi spółki publicznej przysługuje 

prawo do żądania wykupu posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który 

osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce publicznej. Takiemu 

żądaniu są zobowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 

90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, jak również podmioty od niego 

zależne i dominujące, w terminie 30 dni od jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od 
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akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o którym mowa 

w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej, o ile członkowie tego porozumienia 

posiadają wspólnie, wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi, co najmniej 90% ogólnej 

liczby głosów. 

3.4.2 Prawa korporacyjne 

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz prawo głosu 

Prawo akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz prawo do głosu 

wyraża się w uprawnieniu do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz do oddania 

głosu w sprawach będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406
1 

§ 1 KSH, prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko 

osoby będące akcjonariuszami na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych 

akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu 

Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 406
3 

§ 2 KSH, podmiot prowadzący 

rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w 

Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 406
4
 KSH, akcjonariusz spółki publicznej może 

przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a 

dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia. 

Każda Akcja Serii A, Akcja Serii B oraz Akcja Serii C daje prawo do jednego głosu na 

Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z 

posiadanych Akcji, zgodnie z art. 411
3
 KSH.  

Prawo zwoływania Walnego Zgromadzenia, prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia oraz prawo żądania umieszczenia w porządku obrad 

poszczególnych spraw  

Prawo do zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje, zgodnie z  art. 

399 § 3 KSH, akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub 

co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego 

tego zgromadzenia. 

Rada Nadzorcza również może zwołać, w myśl art. 399 § 2 KSH, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie oraz Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. 

Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do 

złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw przysługuje 

akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego 

Emitenta stosownie do art. 400 KSH. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia 

żądania Zarządowi nie zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy 

może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy 

występujących z tym żądaniem (art. 400 § 3 KSH).  

Żądanie o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia określonych 

spraw powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed 

wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 401 § 1 KSH. Żądanie 

powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu 

porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest 

obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym 
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terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na 

żądanie akcjonariuszy, w myśl art. 401 § 2 KSH. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy 

dla zwołania Walnego Zgromadzenia. 

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH, prawo do zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych 

do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do 

porządku obrad, przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co 

najmniej 1/20 kapitału zakładowego Emitenta. 

Prawo do imiennego świadectwa depozytowego 

Zgodnie z art. 328 § 6 KSH akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje 

zdematerializowane, ma prawo do otrzymania imiennego świadectwa depozytowego w 

oparciu o przepisy Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z art. 9 tej 

Ustawy, na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych podmiot prowadzący ten 

rachunek wystawia mu na piśmie, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych, 

imienne świadectwo depozytowe. Świadectwo depozytowe potwierdza legitymację do 

realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego treści, 

które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku 

papierów wartościowych. 

Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia  

Prawo do zaskarżana uchwały Walnego Zgromadzenia uregulowane zostało w art. 422 - 427 

KSH. Zgodnie z treścią art. 422 KSH uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenie sprzeczna 

ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Emitenta lub mająca na celu 

pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko 

Emitentowi powództwa o uchylenie uchwały przez akcjonariusza, który: (i) głosował 

przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, (ii) został 

bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu; (iii) nie był obecny na 

Walnym Zgromadzeniu, ale jedynie w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zostało zwołane 

w sposób wadliwy bądź uchwałę powzięto w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. 

Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia 

Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje: 

1) Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów, 

2) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał 

zaprotokołowania sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji 

niemej, 

3) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym 

Zgromadzeniu, 

4) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w 

przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w 

sprawie nieobjętej porządkiem obrad. 

Ponadto, stosownie do art. 425 KSH, uchwała może być zaskarżona w drodze wytoczonego 

przeciwko Emitentowi powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały, jeżeli jest ona 

sprzeczna z przepisami prawa. Termin do wniesienia powództwa o uchylenie uchwały 

Walnego Zgromadzenia wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie 
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później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Natomiast w terminie 30 dni od 

dnia ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niż w terminie roku od 

dnia powzięcia uchwały, może zostać wytoczone powództwo o stwierdzenie nieważności 

uchwały.  

Prawo żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami  

Prawo żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami wyrażone jest w art. 385 § 3 

KSH, w myśl którego na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 część 

kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe 

Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 

Prawo akcjonariusza do uzyskania informacji o Emitencie w zakresie i w sposób 

określony przepisami prawa 

Prawo akcjonariusza do uzyskania informacji o Emitencie wyraża się m.in. w treści art. 428 

KSH, zgodnie z którym podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do 

udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Emitenta, jeżeli jest to 

uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, 

jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu 

wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. Zarząd 

może również udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli 

przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później 

niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. W 

przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o 

udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji 

na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisu  art. 428 § 2 KSH. 

Zarząd odmawia udzielenia informacji w przypadku, gdy 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. 

Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby 

stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej.  

Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego 

Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do Sądu 

Rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 KSH). 

Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i 

sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii 

biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem  

Stosownie do art. 395 §4 KSH odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i 

sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii 

biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie najpóźniej na piętnaście dni 

przed Walnym Zgromadzeniem. 

Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania przesłania listy nieodpłatnie 

pocztą elektroniczną  

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana 

przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce 

zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, 

powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego 
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Zgromadzenia (art. 407 § 1 KSH). Zgodnie z art. 407 § 1
1
 KSH, akcjonariusz spółki 

publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, 

podając adres, na który lista powinna być wysłana. 

Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad 

Stosownie do art. 407 §2 KSH, akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w 

sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. 

Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez 

Zarząd odpisów uchwał  

Zgodnie z art. 421 §3 KSH wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego 

Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do 

księgi protokołów. Zgodnie z art. 421 §2 KSH w protokole należy stwierdzić prawidłowość 

zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte 

uchwały, a przy każdej uchwale podać: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, 

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę 

głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu 

należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz listę 

akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd 

powinien dołączyć do księgi protokołów. 

Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi na zasadach 

określonych w art. 486 i 487 KSH, jeżeli Emitent 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 do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów 

jego sporządzenia  

Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga 

akcyjna), do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres 

akcjonariusza albo adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek 

osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu (art. 341 § 1 

KSH). 

Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła 

informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej 

spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki 

stosunek dominacji lub zależności ustał 

Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów 

lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na 

podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi 

powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 KSH). 
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Prawo do przeglądania dokumentów oraz udostępniania odpisów dokumentów 

Akcjonariusz lub inne osoby, którym przysługują jakiekolwiek tytuły uczestnictwa w zyskach 

lub majątku Spółki, mają prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia 

bezpłatnie w lokalu Spółki odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 §1 KSH (w 

przypadku połączenia z inną spółką), art. 540 §1 KSH (w przypadku podziału Spółki) oraz w 

art. 561 §1 KSH (w przypadku przekształcenia Spółki). 

Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności 

Zgodnie z art. 410 § 2 KSH akcjonariusze posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego 

reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu mają prawo złożyć wniosek o sprawdzenie listy 

obecności na tym Walnym Zgromadzeniu przez wybraną komisję złożoną z co najmniej 

trzech osób, gdzie wnioskodawcom przysługuje prawo wyboru jednego członka tej komisji. 

Prawo do zbadania zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub 

prowadzeniem jej spraw 

Na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz ma prawo złożyć projekt 

uchwały dotyczącej zbadania przez biegłego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki 

publicznej lub prowadzeniem jej spraw. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne 

Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% 

ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli Walne Zgromadzenie oddali 

wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o 

wyznaczenie takiego rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od powzięcia 

uchwały. 

Postanowienia w sprawie zamiany papierów wartościowych Emitenta 

Statut Emitenta nie przewiduje żadnej możliwości zamiany Akcji Emitenta na jakiekolwiek 

inne papiery wartościowe Emitenta. 

3.5 Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w 
przyszłości 

Statut Emitenta nie wprowadza innego sposobu podziału zysku niż określony w KSH. 

Polityka Emitenta w zakresie dywidendy przewiduje, iż realizowanie wypłat odbywa się 

stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości finansowych Emitenta. Zgodnie 

z § 6 ust. 5 Statutu akcjonariusze Emitenta uczestniczą w podziale zysku przeznaczonym do 

podziału proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji. Akcjom wszystkich emisji przysługuje 

równe prawo do dywidendy, a w przypadku, gdy akcje Emitenta nie zostaną całkowicie 

pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. 

Zgodnie z art. 395 KSH, organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o 

pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które 

powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie ustala w uchwale o podziale zysku za ostatni rok obrotowy wysokość 

dywidendy, dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 

KSH). Zgodnie z art. 348 § 4 KSH, dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale 

Walnego Zgromadzenia, przy czym jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie 

określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą. 

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którzy posiadają na 

swoim rachunku akcje w dniu, który Walne Zgromadzenie określi w swojej uchwale, jako 
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dzień ustalenia prawa do dywidendy. Walne Zgromadzenie określa dzień prawa do 

dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy. Warunki i termin przekazania dywidendy, w 

przypadku, gdy Walne Zgromadzenie podejmie decyzję o jej wypłacie, ustalane będą zgodnie 

z zasadami przyjętymi dla spółek publicznych. 

Zgodnie z §106 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów 

Wartościowych, Emitent zobowiązany jest poinformować KDPW o wysokości dywidendy 

przypadającej na jedną akcję, o dniu ustalenia prawa do dywidendy („dzień dywidendy”) oraz 

o terminie wypłaty dywidendy, nie później niż 5 dni przed dniem dywidendy. Zgodnie z §106 

ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, 

między dniem ustalenia prawa do dywidendy, a dniem wypłaty dywidendy, musi upłynąć 

przynajmniej 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 postawienie, przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków 

przeznaczonych na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku 

pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków 

otrzymanych od Emitenta na rachunki uczestników KDPW. 

Zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd Emitenta jest uprawniony do 

wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku 

obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na jej wypłatę. Zgodnie z zapisami 

Statutu Emitenta wypłata zaliczki na poczet dywidendy jest dokonywana zgodnie z 

postanowieniami KSH. 

Zgodnie z art. 349 § 2 KSH Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej 

dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy 

wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca 

poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez 

biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu 

wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje 

własne. Zgodnie z art. 349 § 4 o planowanej wypłacie zaliczek Zarząd powinien ogłosić co 

najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało 

sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także 

dzień według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w 

okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat. 

Zgodnie z § 15 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu emitenci instrumentów 

finansowych wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie zobowiązani są 

informować niezwłocznie Giełdę, jako organizatora alternatywnego systemu o planach 

związanych z emitowaniem instrumentów finansowych, o których wprowadzenie do obrotu 

zamierzają się ubiegać, lub o planach związanych z wykonywaniem praw z instrumentów już 

notowanych, jak również o podjętych w tym zakresie decyzjach, oraz uzgadniać z 

Organizatorem alternatywnego systemu te decyzje, w zakresie których mogą mieć wpływ na 

organizację i sposób dokonywania obrotu w alternatywnym systemie. 

Polityka dywidendy Emitenta będzie zgodna z zasadami, mającymi zastosowanie do wypłat 

dywidendy przez spółki, których akcje znajdują się w obrocie w Alternatywnym Systemie 

Obrotu. Warunki wypłaty dywidendy będą ustalone przez Zarząd Emitenta w porozumieniu z 

KDPW oraz GPW. 

Ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy przez Emitenta będzie uzależniona od wielkości 

wypracowanego przez Emitenta zysku i jego bieżącej sytuacji finansowej. Istotny wpływ na 

wielkość potencjalnej dywidendy będą mieć również plany inwestycyjne Emitenta. 
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3.6 Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i 
obrotem instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym, w 
tym wskazanie płatnika podatku 

W Dokumencie Informacyjnym zostały opisane jedynie ogólne zasady opodatkowania 

dochodów związanych z posiadaniem akcji. Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem 

szczegółowych odpowiedzi powinni skorzystać z porad świadczonych przez doradców 

podatkowych. 

3.6.1 Opodatkowanie dochodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji 

Opodatkowanie dochodów osób prawnych posiadających siedzibę lub zarząd na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 UPDOP dochody uzyskiwane przez osoby prawne posiadające 

siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu odpłatnego zbycia 

papierów wartościowych łączy się z innymi dochodami i opodatkowuje na zasadach 

ogólnych, tj. według stawki 19%. Dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych 

jest różnica między kwotą uzyskaną z ich sprzedaży wyrażoną w umowie a wydatkami 

poniesionymi na ich objęcie lub nabycie. W sytuacji, w której cena bez uzasadnionej 

przyczyny znacznie odbiega od ich wartości rynkowej, przychód ten określa organ podatkowy 

w wysokości ich wartości rynkowej. 

Opodatkowanie dochodów osób prawnych nieposiadających siedziby lub zarządu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 UPDOP podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, 

które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednakże co do zasady, dochody z 

odpłatnego zbycia papierów wartościowych uzyskane przez osoby prawne mające siedzibę w 

państwie, z którym Polska zawarła umowę w sprawie zapobieżenia podwójnemu 

opodatkowaniu, będą podlegać opodatkowaniu w tym państwie. Natomiast dochody z 

odpłatnego zbycia uzyskane przez osoby prawne mające siedzibę lub zarząd w państwie, z 

którym Polska nie zawarła umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu będą 

podlegały opodatkowaniu w Polsce zgodnie z zasadami określonymi powyżej. 

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Zgodnie z art. 30b ust. 1 UPDOF, podatek od dochodów uzyskanych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych wynosi 19%. 

Dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest nadwyżka przychodu 

uzyskanego z ich sprzedaży (zasadniczo ceny wyrażonej w umowie) ponad kosztami 

uzyskania przychodu (wydatkami na nabycie lub objęcie akcji) osiągniętą w danym roku 

podatkowym. W sytuacji, w której cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od 

wartości rynkowej, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości ich wartości 

rynkowej. Dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych nie łączy się z dochodami 

osiągniętymi z innych źródeł. 

Zgodnie z art. 39 ust. 3 UPDOF, w terminie do końca lutego roku następującego po roku 

podatkowym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich 

jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są 

obowiązane przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którymi kieruje naczelnik 

urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o 
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wysokości dochodu ze sprzedaży papierów wartościowych, sporządzone według ustalonego 

wzoru.  

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o 

którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 UPDOF, wykazać dochody uzyskane w roku 

podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i obliczyć należny podatek 

dochodowy (art. 30b ust. 6 UPDOF). 

W terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, podatnicy są 

obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o 

wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z papierów 

wartościowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b UPDOF (art. 45 ust. 1a 

pkt 1 UPDOF). 

Powyższa regulacja nie znajduje zastosowania, jeżeli odpłatne zbycie papierów 

wartościowych następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej. 

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Zgodnie z art. 3 ust. 2a UPDOF, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko 

od dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednakże co do zasady, 

dochody osób fizycznych mających miejsce zamieszkania w państwach, z którymi Polska 

zawarła umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, będą podlegać 

opodatkowaniu w tym państwie. Natomiast dochody osób fizycznych mających miejsce 

zamieszkania w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy w sprawie zapobieżenia 

podwójnemu opodatkowaniu będą podlegały opodatkowaniu w Polsce, zgodnie z zasadami 

opisanymi powyżej. 

Na podstawie art. 39 ust. 3 UPDOF w terminie do końca lutego roku następującego po roku 

podatkowym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich 

jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są 

obowiązane przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik 

urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne 

informacje o wysokości dochodu ze sprzedaży papierów wartościowych, sporządzone według 

ustalonego wzoru.  

Na pisemny wniosek podatnika, w związku z zamiarem opuszczenia przez niego terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, płatnik, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest 

obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym 

kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób 

zagranicznych powyższej informacji (art. 39 ust. 4 UPDOF). 

3.6.2 Opodatkowanie dochodów z dywidendy 

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 UPDOP podatek dochodowy od przychodów z dywidend 

wypłacanych przez osoby prawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej opodatkowane są podatkiem u źródła w wysokości 19% kwoty uzyskanego 

przychodu, o ile odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi 

inaczej (w sytuacji, gdy dywidendy są wypłacane na rzecz zagranicznej osoby prawnej). 

Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie 

zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową 



ASM Group S.A.       

Dokument Informacyjny 

52 

jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów 

podatkowych, uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez 

właściwy organ administracji podatkowej.  

Zgodnie z art. 22 ust. 4 UPDOP, od podatku dochodowego zwolnione są dochody 

(przychody) z dywidend jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: (i) wypłacającym 

dywidendę jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (ii) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend 

jest spółka podlegająca w Rzeczpospolitej 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, (iii) spółka, o której mowa w 

punkcie (ii) powyżej, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% akcji w kapitale spółki 

wypłacającej dywidendę (iv) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend jest spółka o 

której mowa w punkcie (ii) albo położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zagraniczny zakład spółki o której mowa w punkcie (ii). 

Zwolnienie powyższe ma zastosowanie wyłącznie, jeżeli spółka uzyskująca dochody 

(przychody) z dywidend posiada akcje w spółce wypłacającej te należności w wysokości nie 

mniejszej niż 10% nieprzerwanie przez okres 2 lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie w 

przypadku, gdy okres 2 lat nieprzerwanego posiadania akcji w wysokości nie mniejszej niż 

10% przez spółkę uzyskującą dochody z dywidend upływa po dniu uzyskania tych dochodów. 

W przypadku niedotrzymania warunku posiadania akcji w wysokości nie mniejszej niż 10% 

nieprzerwanie przez okres 2 lat, spółka uzyskująca dochody (przychody) z tytułu dywidend 

jest obowiązana do zapłaty podatku (z uwzględnieniem postanowień odpowiednich umów w 

sprawie unikania podwójnego opodatkowania) wraz z odsetkami za zwłokę (art. 22 ust. 4a i 

4b UPDOP).  

Płatnik stosuje powyższe zwolnienie wyłącznie pod warunkiem udokumentowania przez 

spółkę, o której mowa w punkcie (ii) powyżej jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, 

wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej zaświadczeniem (certyfikat 

rezydencji) (art. 26 ust. 1c pkt 1 UPDOP). 

Jak wynika z art. 26 ust. 1 i 3 UPDOP, spółka dokonująca wypłaty dywidendy jest 

obowiązana jako płatnik w dniu dokonania wypłaty pobrać zryczałtowany podatek 

dochodowy od tych wypłat. Kwota podatku powinna zostać przekazana 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 lub właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. W przypadku 

polskich podatników, płatnik zobowiązany jest do przesłania informacji o wysokości 

pobranego podatku w terminie przekazania kwoty pobranego podatku, a w przypadku 

podmiotów zagranicznych w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po 

roku podatkowym, w którym dokonano wypłat. 

Jednakże na pisemny wniosek podmiotu zagranicznego, płatnik, w terminie 14 dni od dnia 

złożenia tego wniosku jest obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi oraz 

urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik właściwy w sprawach opodatkowania osób 

zagranicznych, informacji, o której mowa powyżej.  

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne mające 

miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 UPDOF dochody uzyskiwane na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 
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Polskiej z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych opodatkowane są podatkiem u źródła w wysokości 19% kwoty uzyskanego 

przychodu. 

Jak wynika z art. 41 ust. 4 UPDOF, podmiot dokonujący wypłaty dywidendy jest obowiązany 

jako płatnik, w dniu dokonania wypłaty pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od tych 

wypłat. Kwota podatku powinna zostać przekazana w terminie do 20 dnia miesiąca, 

następującego po miesiącu w którym pobrano podatek na rachunek urzędu skarbowego, 

którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika. 

Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 UPDOF, w terminie do końca lutego roku następującego po 

roku podatkowym płatnicy są zobowiązani przesłać polskim podatnikom oraz urzędom 

skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca 

zamieszkania podatnika - imienne informacje o wysokości dochodu, sporządzone według 

ustalonego wzoru. 

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne nie mające 

miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

W tym przypadku zastosowanie znajdują zasady opisane w punkcie powyżej, o ile umowy w 

sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu nie stanowią inaczej. Jednakże 

zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem 

udokumentowania do celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od 

niego zaświadczeniem, wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej (certyfikat 

rezydencji).  

Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 UPDOF, w terminie do końca lutego roku następującego po 

roku podatkowym płatnicy zobowiązani są przesłać zagranicznym podatnikom oraz urzędom 

skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach 

opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje o wysokości przychodu, 

sporządzone według ustalonego wzoru. 

Informacje, o których mowa powyżej, płatnicy sporządzają i przekazują również wtedy, gdy 

na podstawie umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu lub ustawy nie są 

obowiązane do poboru podatku. 

Na pisemny wniosek podatnika, płatnik, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest 

obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym 

kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób 

zagranicznych - imiennej informacji, o której mowa powyżej. 

3.6.3 Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych 

(tekst jednolity: Dz. u z 2010 r. Nr 101 poz. 649 z późn. zm.) umowa sprzedaży lub zamiany 

akcji podlega opodatkowaniu 1 – procentowym podatkiem od czynności cywilnoprawnych, 

liczonym od podstawy opodatkowania, za którą uważa się wartość rynkową akcji. Podatek 

powinien być zapłacony w terminie 14 dni od dnia dokonania danej czynności. Obowiązek 

zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej przy sprzedaży obciąża nabywcę, natomiast w 

przypadku umowy zamiany akcji strony transakcji są solidarne zobowiązane do zapłaty 

podatku. 

Zwolniona z podatku jest sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi: 

a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, 
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b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm 

inwestycyjnych 

c) dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego 

d) dokonywaną 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 o 

Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

3.6.4 Opodatkowanie zbycia akcji podatkiem od spadków i darowizn 

Opodatkowaniu tym podatkiem podlega nabycie akcji wyłącznie przez osoby fizyczne. 

Podatkowi nie podlega nabycie akcji w spółce polskiej, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, 

ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego 

pobytu lub siedziby na terytorium Polski (art. 3 ust. pkt 1 ustawy o od spadków i darowizn). 

Co do zasady, opodatkowaniu podlega nabycie własności praw majątkowych wykonywanych 

na terytorium Polski (w tym akcji w polskich spółkach) m.in. tytułem dziedziczenia i 

darowizny. Podatnikiem w tej sytuacji jest nabywca praw majątkowych (art. 5 ustawy o 

podatku od spadków i darowizn).  

Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych praw majątkowych (akcji) po potrąceniu 

długów i ciężarów, ustalona według stanu praw majątkowych w dniu nabycia i cen 

rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego (art. 7 ust. 1). Co do zasady, wartość 

nabytych praw majątkowych przyjmuje się w wysokości określonej przez nabywcę, jednakże 

w razie wątpliwości organ podatkowy może go wezwać do jej podwyższenia lub obniżenia. 

Zgodnie z art. 9 ustawy o podatku od spadków i darowizn, opodatkowaniu podlega nabycie 

przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości 

przekraczającej: 

a) 9.637 złotych - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej; 

b) 7.276 złotych - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej; 

c) 4.902 złotych - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej. 

Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż 

jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość 

rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat 

poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od 

łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od 

opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z obliczenia 

nadwyżka podatku nie podlega ani zaliczeniu na poczet innych podatków, ani zwrotowi. 

Nabywcy obowiązani są w zeznaniu podatkowym wymienić rzeczy i prawa majątkowe 

nabyte w podanym wyżej okresie. 

Na podstawie art. 14 ustawy o podatku od spadków i darowizn, wysokość podatku ustala się 

w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do grupy 

podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której 

zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. 

Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się: 

1) do grupy I - małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, 

ojczyma, macochę i teściów; 
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2) do grupy II - zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków 

pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa 

małżonków, małżonków innych zstępnych; 

3) do grupy III - innych nabywców. 

Podatek oblicza się według następującej skali: 

Tab. 4: Skala podatku od spadków i darowizn. 

Kwoty nadwyżki w złotych 
Podatek wynosi 

ponad do 

1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej 

- 10 278 3 % 

10 278 20 556 308 zł 30 gr i 5 % nadwyżki ponad 10 278 zł 

20 556  822 zł 20 gr i 7 % nadwyżki ponad 20 556 zł 

2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej 

- 10 278 7 % 

10 278 20 556 719 zł 50 gr i 9 % od nadwyżki ponad 10 278 zł 

20 556 - 1 644 zł 50 gr i 12 % od nadwyżki ponad 20 556 zł 

3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej 

 
- 10 278 12 % 

10 278 20 556 1 233 zł 40 gr i 16 % od nadwyżki ponad 10 278 zł 

20 556 - 

 
2 877 zł 90 gr i 20 % od nadwyżki ponad 20 556 zł 

Źródło: Ustawa o podatku od spadku i darowizn.  

Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwolnione od podatku jest 

nabycie praw majątkowych (w tym akcji w polskich spółkach) przez małżonka, zstępnych, 

wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie praw 

majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia 

powstania obowiązku podatkowego (w przypadku darowizny będzie to chwila złożenia przez 

darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez 

zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze 

względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu 

stron, obowiązek taki powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń). W przypadku nabycia w 

drodze dziedziczenia nabycie powinno zostać zgłoszone w terminie miesiąca od dnia 

uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.  

Jeżeli powyższe warunki nie zostaną spełnione, nabycie własności akcji w spółce polskiej 

podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy 

podatkowej.  

3.6.5 Odpowiedzialność płatnika 

Stosownie do treści art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa 

(tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku 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 nie pobrany lub podatek pobrany a 

nie wpłacony. 
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Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest 

niezależna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie 

w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany 

z winy podatnika. 
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4. DANE O EMITENCIE 

4.1 Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta wraz z 
numerami telekomunikacyjnymi, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji 
statystycznej oraz numerami według właściwej identyfikacji podatkowej  

Tab. 5: Podstawowe informacje o Emitencie. 

Firma Spółki: ASM Group S.A. 

Forma prawna: Spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba i adres: ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa  

Tel./Fax. +48 (22) 829 94 61 / +48 (22) 829 94 62 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@asmgroup.pl 

Strona www: www.asmgroup.pl 

Numer KRS 0000363620 

Numer REGON 142578275 

Numer NIP 5252488185 

Kapitał zakładowy 59 053 455 złotych 

Źródło: Emitent. 

4.2 Czas trwania Emitenta 

Zgodnie z § 3 Statutu Emitenta czas trwania ASM Group S.A. jest nieoznaczony. 

4.3 Przepisy prawa na podstawie, których został utworzony Emitent 

Emitent został utworzony i działa w oparciu o przepisy prawa polskiego. Emitent działa na 

podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 15 czerwca 2000 r. (Dz. U. Nr 94, 

poz. 1037 z późn. zm.) oraz postanowień Statutu Spółki.  

4.4 Sąd rejestrowy 

Spółka została zawiązana jako ASM Group Spółka Akcyjna w oparciu o akt założycielski i 

Statut Spółki przyjęty uchwałą z dnia 5 sierpnia 2010 roku w Warszawie przed notariuszem 

Maciejem Biwejnisem (Repertorium A Nr 7814/2010). W dniu 27 sierpnia 2010 roku Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego wydał postanowienie o wpisie Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000363620. 

Akcje Serii B zostały utworzone na postawie uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta z 

dnia 8 września 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w 

związku z połączeniem ASM Group S.A. oraz PARTNERASM S.A. (Rep. A 10103/2011). 

Połączenia obu wskazanych podmiotów dokonało się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, to jest 

poprzez przeniesienie całego majątku spółki PARTERASM S.A. na Emitenta z jednoczesnym 

podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta, polegającym na nowej emisji Akcji Serii B, 

które Emitent, jako spółka przejmująca wydał ówczesnym akcjonariuszom PARTERASM 
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S.A. W dniu 30 września 2011 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie 

połączenia do rejestru. 

Akcje Serii C zostały utworzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta z 

dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez 

emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru 

dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmian w Statucie Spółki (Rep. A 584/2013). W dniu 31 

stycznia 2013 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o zmianie Statutu i 

rejestracji Akcji Serii C. 

4.5 Krótki opis historii Emitenta 

Historia działalności prowadzonej przez ASM Group S.A. liczy około 14 lat i ma swoje 

początki w założonej przez trzy osoby fizyczne agencji marketingowej Partner ASM s.c. Na 

przestrzeni lat, wraz z rozwojem działalności, jej forma prawna podlegała kolejnym zmianom, 

by ostatecznie w roku 2011 ukonstytuować się w formie spółki akcyjnej ASM Group S.A., 

będącej jednocześnie wiodącym podmiotem Grupy Kapitałowej.  

Agencja marketingowa Partner ASM została założona w 1998 roku i początkowo prowadziła 

działalność w formie spółki cywilnej. Powodem jej powstania było zwiększone 

zapotrzebowanie na usługi wsparcia sprzedaży na rozwijającym się rynku polskim. Wraz ze 

wzrostem liczby wielkopowierzchniowych obiektów handlowych wzrósł popyt na usługi 

outsourcingu polegające na zapewnieniu wsparcia sprzedaży w tego typu obiektach. 

Przeprowadzona przez założycieli agencji gruntowna analiza krajowego rynku usług 

outsourcingu oraz zapotrzebowania na usługi z zakresu marketingowego wsparcia sprzedaży, 

doprowadziła do powstania agencji marketingowej Partner ASM s.c. Pierwsze projekty 

merchandisingowe agencji realizowane były we współpracy z dostawcami branży FMCG na 

terenie hal sieci Makro Cash & Carry. 

Podczas kolejnych lat działalności powstała rozbudowana struktura organizacyjna obejmująca 

centralę firmy znajdującą się w Warszawie oraz struktury regionalne składające się z 

przedstawicieli handlowych i kierowników nadzorujących dany region kraju. Rosnące 

doświadczenie oraz kolejne zrealizowane z sukcesem projekty merchandisingowe oraz 

promocyjne umożliwiły spółce rozszerzenie działalności na obszarze kolejnych sieci 

handlowych, takich jak Tesco, Auchan, Kaufland.  

Równocześnie firma regularnie poszerzała zakres działalności, m.in. o merchandising w 

sklepach detalicznych, na stacjach benzynowych, w bankach oraz aptekach. Systematycznie 

uzupełniała ofertę o nowe usługi obejmujące m.in. merchandising mobilny, projektowanie i 

dystrybucję materiałów promocyjnych, outsourcing pracowników. W 2005 roku spółka 

zmieniła formę prawną i w kolejnych latach kontynuowała działalność jako PARTNERASM 

sp. j. 

Dynamiczny rozwój PARTNERASM sp. j. oraz zapotrzebowanie klientów sprawiły, iż w 

2008 roku wspólnicy spółki dążąc do rozszerzenia zakresu usług oferowanych klientom, a 

jednocześnie do ograniczenia koncentracji ryzyka związanego z rozwojem nowych usług 

powołali GreyMatters - agencję marketingową zajmującą się kompleksową obsługą akcji 

promocyjnych na rzecz producentów sprzętu elektronicznego. W 2008 roku wspólnicy 

PARTNERASM sp. j. powołali również New Line Media, która skupia się na prowadzeniu 

systemów zarządzania sprzedażą oraz zarządzania jakością sprzedaży w Grupie Emitenta. 
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Ponadto, NLM świadczy usługi w zakresie prowadzenia badań marketingowych oraz 

zarządzania personelem. 

Istotnym wydarzeniem w historii Grupy Emitenta było przejęcie Gruppo Trade Service – 

Polska Sp. z o.o. Założycielem GTS w 2010 roku była spółka prawa włoskiego Gruppo Trade 

Service S.r.l. (obecnie Green S.r.l.) z siedzibą w Rzymie. PARTNERASM sp. j. nabywając 

30% udziałów w GTS w 2010 roku rozpoczęła współpracę z włoskimi partnerami 

biznesowymi, która umożliwiła wymianę doświadczeń i zaowocowała wygraną w konkursie 

na realizację unikalnego na rynku polskim projektu z zakresu merchandisingu dla sieci 

Carrefour. W rezultacie GTS stała się jednym z wiodących dostawców usług 

merchandisingowych w Polsce. W 2011 roku PARTNERASM sp. j. nabyła pozostałe 70% 

udziałów w GTS obejmując kontrolę nad tą spółką.  

W marcu 2011 roku dokonało się również formalne przekształcenie PARTNERASM sp. j. w 

spółkę akcyjną pod firmą PARTNERASM S.A. 

W 2010 roku zawiązano ASM Group S.A., której celem było zbudowanie holdingu 

operacyjnego skupiającego współpracujące podmioty zajmujące się szeroko pojętymi 

usługami wsparcia sprzedaży, a tym samym utworzenie silnej, sprawnej organizacji 

dostarczającej klientom biznesowym kompleksowe i komplementarne usługi marketingowe, z 

równoczesnymi aspiracjami dalszego rozwoju poprzez przejmowanie podmiotów 

konkurencyjnych zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Spółka do końca września 

2011 roku, czyli do momentu połączenia z PARTNERASM S.A. prowadziła wyłącznie 

działalność organizacyjną i nie świadczyła żadnych usług na rzecz zewnętrznych odbiorców. 

We wrześniu 2011 roku dokonano połączenia spółek ASM Group S.A. oraz PARTNERASM 

S.A., w ramach którego Emitent przejął przedsiębiorstwo PARTNERASM S.A. Zrealizowane 

połączenie wpisywało się w strategię rozwoju Emitenta oraz dało podstawy do dalszej 

budowy wiodącej grupy na krajowym rynku usług marketingowego wsparcia sprzedaży. 

Połączenie umożliwiło inkorporowanie do struktur Emitenta podmiotu o wieloletnim 

doświadczeniu rynkowym oraz ugruntowanej pozycji.  

Również w 2011 roku nastąpiło nabycie wszystkich udziałów w New Line Media oraz 

GreyMatters. Konsekwentnie realizowany proces konsolidacji pozwolił Emitentowi na 

utworzenie wiodącej na rynku polskim grupy oferującej klientom szeroki wachlarz 

komplementarnych i zintegrowanych usług marketingowego wsparcia sprzedaży.  

Rok 2012 przyniósł spektakularne wydarzenie w rozwoju Emitenta. ASM Group S.A. 

dokonała przejęcia dwóch spółek działających na rynku marketingowego wsparcia sprzedaży 

we Włoszech, tj. spółki Trade S.p.A. z siedzibą w Turynie oraz pośrednio spółki Promotion 

Intrade S.r.l. z siedzibą w Mediolanie. Przejęcie podmiotów włoskich stanowi jeden z 

elementów strategii długoterminowej budowy wartości Emitenta i umożliwi mu 

wykorzystanie zweryfikowanych i efektywnych rozwiązań z rynku polskiego na rynku 

włoskim. W miesiącach od maja do lipca 2012 roku Emitent prowadził działania finalizujące 

proces przejęcia oraz integrację po przejęciu.  

Poniższa tabela podsumowuje w ujęciu chronologicznym najistotniejsze zdarzenia w historii 

Grupy Emitenta oraz najważniejsze wydarzenia w historii spółki PARTNERASM S.A.  
 
Tab. 6: Najważniejsze wydarzenia w historii Emitenta oraz Grupy Emitenta. 

Rok Wydarzenie 

1998 Powstanie spółki cywilnej Partner ASM A.Stańczak, Sz.Pikula, M.Skrzypiec s.c. 

2004 Zmiana formy prawnej ze spółki cywilnej w spółkę jawną. Powstaje PARTNERASM 
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Rok Wydarzenie 

A.Stańczak, Sz.Pikula, M.Skrzypiec sp. j. 

2008 Powstanie spółki GreyMatters Sp. z o.o. 

2008 Powstanie spółki New Line Media Sp. z o.o. 

2010 
Powstanie spółki ASM Group S.A. Założycielami są Adam Stańczak, Szymon Pikula i 

Marcin Skrzypiec. 

2010 
Nabycie przez PARTNERASM A.Stańczak, Sz.Pikula, M.Skrzypiec sp. j.  300 udziałów 

stanowiących 30% kapitału zakładowego spółki Gruppo Trade Service – Polska Sp. z o.o. 

2011 
Zmiana formy prawnej PARTNERASM ze spółki jawnej w spółkę akcyjną. Powstaje 

PARTNERASM S.A. 

2011 
Nabycie przez PARTNERASM sp. j. pozostałych 700 udziałów stanowiących 70% 

kapitału zakładowego spółki Gruppo Trade Service – Polska Sp. z o.o. 

2011 
Połączenie ASM Group S.A. (spółka przejmująca) z PARTNERASM S.A. (spółka 

przejmowana) dokonane na podstawie art. 492 KSH 

2011 
Nabycie przez ASM Group S.A. 1.600 udziałów stanowiących 100% kapitału 

zakładowego spółki GreyMatters Sp. z o.o. 

2011 
Nabycie przez ASM Group S.A. 21.000 udziałów stanowiących 100% kapitału 

zakładowego New Line Media Sp. z o.o. 

2012 

Nabycie przez ASM Group S.A. 120.000 akcji spółki prawa włoskiego Trade S.p.A.  

stanowiących 100% kapitału zakładowego Trade S.p.A. oraz pośrednio udziału  

stanowiącego 100% kapitału zakładowego Promotion Intrade S.r.l. 

2013 
Sprzedaż przez ASM Group S.A. 75 udziałów stanowiących 75% kapitału zakładowego 

spółki MDC Shelf and Display Monitoring Sp. z o.o. 

Źródło: Emitent. 

4.6 Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz 
zasad ich tworzenia 

Poniższa tabela prezentuje dane o kapitałach własnych Emitenta na dzień 31 grudnia 2011 

roku oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku. 
 
Tab. 7: Kapitały (fundusze) własne Emitenta na dzień 31.12.2011r. oraz na dzień 31.12.2012r. (w zł). 

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY Stan na dzień 31.12.2011 Stan na dzień 31.12.2012 

Kapitał (fundusz) podstawowy 53 756 930,22 59 053 455,000 

Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 8 239 953,14 

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

Pozostałe kapitały (fundusze) własne 0,00 0,00 

Zysk (strata) z okresów poprzednich -4 914,96 18 630,00 

Zysk (strata) netto 4 708 560,18 1 602 264,17 

Razem kapitały własne 58 459 930,22 68 914 302,31 

Źródło: Emitent. 

Zgodnie z § 7 ust. 1 Statutu Emitenta, kapitał zakładowy Emitenta może być podwyższany i 

obniżany na zasadach i w trybie określonym w KSH. Zgodnie z § 18 ust. 1 Statutu kapitały 

Emitenta stanowią: 
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 Kapitał zakładowy; 

 Kapitał zapasowy 

 Kapitały rezerwowe, tworzone na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia. 

Zgodnie ze Statutem na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Emitent może tworzyć 

fundusze celowe, do czego wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia. O 

wykorzystaniu środków z kapitału zapasowego, rezerwowego oraz funduszy celowych 

utworzonych przez Emitenta decyduje Walne Zgromadzenie na zasadach określonych w 

KSH. 

Zgodnie z zapisami art. 396 KSH, Emitent jest zobligowany do tworzenia kapitału 

zapasowego na pokrycie ewentualnej straty, poprzez przelewanie co najmniej 8% zysku za 

dany rok obrotowy, dopóki kapitał zapasowy nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału 

zakładowego. Ponadto, na kapitał zapasowy Emitent jest zobligowany przekazywać nadwyżki 

osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, jak również ewentualne dopłaty 

akcjonariuszy w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom.  

4.7 Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 

Emitent posiada w pełni pokryty kapitał zakładowy. 

4.8 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 lub w 
wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze 
wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do 
nabycia tych akcji 

Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje ani obligacji z prawem 

pierwszeństwa do objęcia akcji. 

4.9 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 w 
terminie ważności dokumentu informacyjnego może być jeszcze podwyższony 
kapitał zakładowy w tym trybie 

Statut Emitenta nie przewiduje możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w granicach 

kapitału docelowego. 

4.10 Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane 
instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity 
depozytowe 

Akcje Emitenta nie są oraz nie były dotychczas notowane na żadnym rynku instrumentów 

finansowych. W odniesieniu do Akcji Emitenta nie były dotychczas wystawiane żadne kwity 

depozytowe. Nie były dotychczas oraz nie są obecnie notowane na jakimkolwiek rynku 

finansowym papiery wartościowe wyemitowane przez którąkolwiek z Jednostek Zależnych 

Emitenta. 
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4.11 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 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent jest Jednostką Dominującą w 

Grupie Kapitałowej i zgodnie z Ustawą o rachunkowości sprawuje kontrolę nad pięcioma 

spółkami kapitałowymi, z których trzy stanowią spółki działające w formie spółek z 

ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie przepisów prawa polskiego i posiadają 

siedziby w Polsce, a dwie pozostałe spółki działają jako spółki kapitałowe na podstawie 

prawa Włoch i posiadają siedziby we Włoszech. 

W grudniu 2012 roku Zarząd Emitenta podjął decyzję o sprzedaży posiadanych przez 

Emitenta udziałów w będącej wówczas spółką zależną Emitenta MDC Shelf & Display 

Monitoring Sp. z o.o. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego MDC nie wchodzi 

w skład Grupy Emitenta. 

75 udziałów MDC o łącznej wartości nominalnej 7.500 złotych zostało sprzedane w dniu 22 

stycznia 2013 roku za łączną cenę sprzedaży wynoszącą 150 tys. złotych. Łączna cena 

nabycia 75 udziałów w MDC zapłacona przez Emitenta w 2011 roku wyniosła 7.500 złotych. 

Dane finansowe MDC nie miały istotnego wpływu na skonsolidowane dane finansowe 

Emitenta za 2012 rok, zaprezentowane w punkcie 5.3. W 2012 roku MDC zrealizowała 

przychody w wysokości blisko 470 tys. złotych i wykazała stratę netto w wysokości 62,6 tys. 

złotych.  

W opinii Zarządu wyłącznie MDC z Grupy Emitenta nie ma istotnego wpływu na sytuację 

biznesową ani finansową Emitenta ani jego Grupy Kapitałowej. 

Poniższy wykres prezentuje strukturę Grupy Emitenta obejmującą Emitenta oraz 5 Jednostek 

Zależnych: 

 
Wyk. 1: Struktura organizacyjna Grupy Emitenta. 

 

 

 

Źródło: Emitent. 
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Gruppo Trade Service – Polska Sp. z o.o. 

Dane adresowe 

Firma Spółki: Gruppo Trade Service – Polska Sp. z o.o. 

Siedziba: Warszawa 

Adres: 00-052 Warszawa ul. Świętokrzyska 18  

Dane rejestrowe 

Numer KRS 0000353514 

Numer NIP 7010230254 

Numer REGON 142338909 
 

GTS działa na podstawie przepisów prawa polskiego w formie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Została zawiązana aktem notarialnym z dnia 18 marca 2010 roku, 

podpisanym przed notariuszem Magdaleną Karczewską – Woźnica w Warszawie 

(Repertorium A Nr 5169 / 2010). Czas trwania spółki jest nieoznaczony. 

Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym GTS oraz 100% w ogólnej liczbie 

głosów tej spółki. 

Działalność GTS koncentruje się na świadczeniu usług z zakresu marketingowego wsparcia 

sprzedaży obejmujących przede wszystkim usługi merchandsingu oraz outsourcingu 

pracowników do obsługi sprzedażowej klientów na specjalnie wydzielonych stoiskach z 

żywnością niepakowaną na terenie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w całym 

kraju. Spółka świadczy również usługi marketingu bezpośredniego, w ramach których 

przygotowuje dla klientów kompleksową strategię marketingową, zapewnia odpowiednio 

przeszkolony personel oraz nadzoruje realizację usługi w zakresie promocji w bezpośrednich 

relacjach z wyselekcjonowanymi odbiorcami finalnymi promowanego produktu lub usługi.  

GreyMatters Sp. z o.o. 

Dane adresowe 

Firma Spółki: GreyMatters Sp. z o.o. 

Siedziba: Warszawa 

Adres: 00-052 Warszawa, ul. Świętokrzyska 18 

Dane rejestrowe 

Numer KRS 0000305201  

Numer NIP 5252427634 

Numer REGON 141381085 

 

GreyMatters działa na podstawie przepisów prawa polskiego w formie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością i została zawiązana aktem notarialnym z dnia 4 kwietnia 2008 roku, 

podpisanym przed notariuszem Maciejem Biwejnisem w Warszawie (Repertorium A Nr 4861 

/ 2008). Czas trwania spółki jest nieoznaczony. 
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Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym GreyMatters oraz 100% w ogólnej 

liczbie głosów tej spółki. 

GreyMatters jest podmiotem specjalizującym się w projektowaniu, przygotowaniu i realizacji 

kompleksowych kampanii promocyjnych poświęconych produktom elektronicznym. W 

ostatnich latach podmiot ten zrealizował szereg kampanii marketingowych dla producentów 

sprzętu RTV oraz AGD, obejmującego przede wszystkim telewizory oraz zestawy kina 

domowego. Akcje promocyjne odbywają się na terenie placówek handlowych należących do 

największych międzynarodowych sieci handlujących sprzętem elektronicznym. 

Ze względu na szerokie doświadczenie i wysokie kompetencje jej pracowników GreyMatters 

świadczy również usługi szkoleniowe na rzecz podmiotów spoza Grupy Kapitałowej w 

zakresie szkolenia promotorów i hostess. 

 

New Line Media Sp. z o.o. 

Dane adresowe 

Firma Spółki: New Line Media Sp. z o.o. 

Siedziba: Warszawa 

Adres: 00-052 Warszawa, ul. Świętokrzyska 18 

Dane rejestrowe 

Numer KRS 0000308860   

Numer NIP 5252426505 

Numer REGON 141381116 

 

New Line Media została zawiązana aktem notarialnym z dnia 4 kwietnia 2008 roku, 

podpisanym przed notariuszem Maciejem Biwejnisem w Warszawie (Repertorium A Nr 4869 

/ 2008). Czas trwania spółki jest nieoznaczony. 

Emitent posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym New Line Media oraz 100 % w 

ogólnej liczbie głosów tej spółki. 

W 2012 roku New Line Media nie uzyskała żadnych przychodów. W 2011 roku, świadcząc 

usługi badań marketingowych, New Line Media osiągnęła przychody w wysokości 176 tys. 

złotych oraz zysk netto w wysokości 7,3 tys. złotych. Emitent planuje, że New Line Media w 

2013 roku wznowi działalność w ramach Grupy Emitenta i będzie prowadzić działalność w 

zakresie rozwoju systemów informatycznych, w tym systemów zarządzania sprzedażą, 

systemów zarządzania jakością sprzedaży, systemów zarządzania personelem, a także będzie 

prowadzić badania marketingowe.  

Trade S.p.A. 

Dane adresowe 

Firma Spółki: Trade  S.p.A. 

Siedziba: Turyn (Włochy) 

Adres: 10138 CAP Turyn, Corso Francesco Ferrucci 

77 / 9 
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Dane rejestrowe 

Numer identyfikacji podatkowej  (codice 

fiscale) 

10717010010   

Numer w Rejestrze Przedsiębiorstw TO 1156062 
 

Trade, spółka kapitałowa prawa włoskiego działająca w formie spółki akcyjnej z siedzibą w 

Turynie, została utworzona na podstawie aktu założycielskiego w dniu 27 marca 2012 roku, a 

następnie wpisana do rejestru przedsiębiorców w dniu 29 marca 2012 roku. Czas trwania 

spółki wynosi jest oznaczony do dnia 31 grudnia 2040 roku. 

W dniu  27 kwietnia 2012 roku do Trade zostało wniesione przedsiębiorstwo spółki Gruppo 

Trade Service S.r.l. (obecnie Green S.r.l.)  

Emitent posiada 100 % akcji w kapitale zakładowym Trade oraz 100 % w ogólnej liczbie 

głosów tej spółki. Zgodnie z postanowieniami Warunkowej Umowy Sprzedaży 100% akcji 

Trade jest objęte zastawem ustanowionym przez Emitenta na rzecz Gruppo Trade Service 

S.r.l. (obecnie Green S.r.l.). Zastaw na 100% akcji Trade zostanie zdjęty niezwłocznie po 

otrzymaniu przez Green S.r.l. od Emitenta kopii decyzji Zarządu GPW wskazującej na 

pierwszy dzień notowań Akcji Emitenta na rynku NewConnect. 

Przedmiotem działalności Spółki jest projektowanie, organizacja i zarządzanie usługami 

promocyjnymi, w szczególności promocją towarów na terenie wielkopowierzchniowych 

obiektów handlowych oraz merchandisingiem. 

Trade jest kontynuatorem wieloletniej działalności spółki Gruppo Trade Service S.r.l., która 

w latach 2003 – 2012 osiągnęła pozycję wiodącego podmiotu dostarczającego kompleksowe 

usługi marketingowego wsparcia sprzedaży na rynku włoskim i wyspecjalizowała się w 

realizacji złożonych kampanii promocyjnych. Powołanie spółki Trade i wniesienie do niej 

aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Gruppo Trade Service S.r.l. miało na celu 

efektywne przejęcie kontroli nad ściśle określonym rodzajem działalności tego 

przedsiębiorstwem przez Emitenta, a także umożliwiło ograniczenie potencjalnych ryzyk 

wynikających z transakcji. Realizacja transakcji w opisanej powyżej strukturze umożliwiła w 

szczególności ograniczenie ryzyk prawno – podatkowych przy jednoczesnym przeniesieniu 

na Trade wszystkich kluczowych umów z kontrahentami zapewniających możliwość 

kontynuacji prowadzonej działalności. 

Promotion Intrade S.r.l. 

Dane adresowe 

Firma Spółki: Promotion Intrade S.r.l. 

Siedziba: Mediolan (Włochy) 

Adres: 20121 CAP Mediolan,  Corso di Porto Nuova 

46 

Dane rejestrowe 

Numer identyfikacji podatkowej (codice 

fiscale) 

06552920966   

Numer w Rejestrze Przedsiębiorstw MI 1899784 
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Promotion Intrade S.r.l., spółka kapitałowa prawa włoskiego działająca w formie spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mediolanie została utworzona na podstawie 

aktu założycielskiego w dniu 19 marca 2009 roku. Utworzona została na czas określony do 

dnia 31 grudnia 2050 roku. 

Jedyny udział w Promotion, stanowiący 100% kapitału zakładowego tej spółki i uprawniający 

do 100% głosów w tej spółce, posiada Trade.  

Przedmiotem działalności Spółki jest projektowanie, organizacja i zarządzanie usługami 

promocyjnymi, obejmującymi również badania rynkowe, w tym w szczególności: usługi 

zarządzania, organizacji i planowania technicznego wsparcia w obszarze działań 

marketingowych dla produktów w sieciach handlowych. 
 

Powiązania osobowe 

Adam Stańczak, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, jest jednocześnie 

akcjonariuszem Emitenta i posiada 17.382.219 akcji Emitenta uprawniających do 17.382.219 

głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 29,43% w ogólnej liczbie głosów Emitenta. 

Marcin Skrzypiec, pełniący funkcję Członka Zarządu ds. Finansów, jest jednocześnie 

akcjonariuszem Emitenta i posiada 17.382.219 akcji Emitenta uprawniających do 17.382.219 

głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 29,43% w ogólnej liczbie głosów Emitenta. 

Marcin Skrzypiec pełni również funkcję Wiceprezesa Zarządu New Line Media. 

Włodzimierz Skrzypiec, pełniący funkcję Prokurenta (prokura samoistna), jest jednocześnie 

akcjonariuszem Emitenta i posiada 804.814 akcji Emitenta uprawniających do 804.814 

głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 1,36% w ogólnej liczbie głosów Emitenta. 

Marcin Skrzypiec jest synem Włodzimierza Skrzypca. 

Maciej Cudny, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jest jednocześnie 

akcjonariuszem Emitenta i posiada 804.814 akcji Emitenta uprawniających do 804.814 

głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 1,36% w ogólnej liczbie głosów Emitenta. 

Poza powyższymi, nie istnieją żadne powiązania majątkowe, organizacyjne lub osobowe 

pomiędzy: 

 Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych 

Emitenta; 

 Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych 

Emitenta a znacznymi akcjonariuszami Emitenta; 

 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).  
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4.12 Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, 
wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych 
grup produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy 
kapitałowej i Emitenta, w podziale na segmenty działalności  

4.12.1 Zarys działalności Emitenta  

Emitent wraz z podmiotami zależnymi tworzy Grupą Kapitałową świadczącą usługi w 

zakresie marketingowego wsparcia sprzedaży, realizowane na terenie całego kraju oraz na 

wybranych rynkach zagranicznych na rzecz dostawców, którzy oferują swoje towary w 

sieciach handlowych dysponujących wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi 

(supermarkety, hipermarkety, dyskonty), wybranych sieciach ze sprzętem elektronicznym 

(RTV/AGD), a także na terenie mniejszych sklepów należących do międzynarodowych i 

regionalnych sieci handlowych. Począwszy od 2010 roku, Grupa Emitenta rozwija 

prowadzoną działalność poprzez świadczenie usług marketingowego wsparcia sprzedaży 

również na terenie placówek bankowych, aptek oraz stacji paliw. 

Obecnie w ramach struktur organizacyjnych Emitenta kontynuowana jest czternastoletnia 

działalność rynkowa poprzedników prawnych i zakupionych spółek. Zakres świadczonych 

przez Grupę Emitenta usług obejmuje: 

 merchandising, 

 promocje (towary opakowane oraz żywność niepakowana); 

 outsourcing pracowników, 

 marketing bezpośredni; 

 badania marketingowe;  

 pozostałe usługi. 

Merchandising 

Usługa polega na zapewnieniu odpowiednio przeszkolonego personelu, który  odpowiada za 

należytą ekspozycję, segregowanie, inwentaryzację oraz ułożenie towarów na półce 

sklepowej. Usługi merchandisingu są świadczone przede wszystkim na terenie 

wielkopowierzchniowych sklepów samoobsługowych, ale obejmują również merchandising 

na stacjach benzynowych, w placówkach bankowych i aptekach. 

Działania w zakresie merchandisingu mają na celu trwałe zwiększenie wartości sprzedaży 

realizowanej przez klienta we wskazanych placówkach handlowych. Ideą usługi 

merchandisingu jest przedstawienie towaru w sposób estetyczny i jednocześnie atrakcyjny dla 

potencjalnego nabywcy. Osoby pełniące funkcję merchandiserów odpowiadają za prezentację 

towaru  w danej hali sprzedażowej, dobierają odpowiednie elementy wystroju oraz dekoracji 

półki i dbają o efektywne zagospodarowanie przestrzeni na półkach wystawienniczych. 

Ponadto, na bieżąco uzupełniają brakujące etykiety towarów oraz dbają o utrzymanie 

czystości miejsc ekspozycji. Przed rozpoczęciem współpracy z nowymi klientami 

merchandiserzy przechodzą szkolenie ze znajomości asortymentu i specyfiki sprzedawanych 

towarów. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działaniami merchandiserów prowadzą 

kierownicy regionalni i przedstawiciele centrali Emitenta. Mając na uwadze zróżnicowanie 

zasad dotyczących ekspozycji towarów obowiązujące na terenie hal sprzedażowych 

należących do różnych sieci handlowych istotną kwestią jest dokładne przeszkolenie zespołu 

merchandiserów i zapewnienie jego członkom bezpośredniego kontaktu z kierownikiem danej 

hali sprzedażowej, który jest reprezentantem sieci handlowej. Usługi merchandisingu 
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obejmują również decydowanie o rozmieszczeniu poszczególnych działów i grup towarów na 

terenie hali sklepowej. Klienci Emitenta są zainteresowani tym, aby ich towary znajdowały 

się zarówno w odpowiednim miejscu na terenie sklepu, jak i w sąsiedztwie innych, ściśle 

określonych towarów.  

Świadczenie usług merchandisingu realizowane jest przede wszystkim w kanale handlu 

nowoczesnego obejmującego sklepy wielkopowierzchniowe. Ponadto, w ramach kanału 

nowoczesnego, Grupa Emitenta świadczy usługi merchandisingu w segmencie HoReCa, 

obejmującym hotele oraz restauracje, gdzie wykorzystywana jest specjalistyczna wiedza o 

wzorcach zachowań konsumentów korzystających z usług noclegowych i gastronomicznych. 

Kanał tradycyjny obejmuje placówki handlowe o mniejszej powierzchni, często nie należące 

do żadnej sieci handlowej. 

Tradycyjne podejście do świadczenia usługi merchandisingu zakłada, iż dany klient Emitenta 

jest obsługiwany w określonym przedziale czasu w określonych placówkach handlowych, do 

których w zależności od zapotrzebowania delegowani są merchandiserzy. W Grupie Emitenta 

wprowadzono w 2010 roku nową usługę merchandisingu mobilnego, w ramach której Grupa 

Emitenta zapewnia swoim klientom grupę dedykowanych pracowników, którzy są 

odpowiedzialni za nadzorowanie ekspozycji towarów należących wyłącznie do danego klienta 

na terenie wskazanych przez niego punktów sprzedaży. Dla klienta merchandising mobilny 

oznacza ograniczenie kosztów utrzymania własnego personelu terenowego oraz wysoką 

jakość usług wynikającą z wykorzystania doświadczonego personelu, dokładnie znającego 

wymagania klienta w zakresie oczekiwanej ekspozycji  towarów. 

Ponadto, klienci mogą skorzystać z usług merchandisingu weekendowego, w ramach którego 

Grupa Emitenta zobowiązuje się do zorganizowania dodatkowych wizyt merchandiserów w 

soboty i w niedziele we wskazanych przez klienta punktach sprzedaży. Klientom, którzy 

decydują się na wykorzystanie usługi merchandisingu weekendowego, zależy na 

nieprzerwanym utrzymaniu odpowiedniej ekspozycji towarów w ciągu całego tygodnia. 

Wynika to przede wszystkim z zachowań nabywców, którzy – w szczególności w dużych 

miastach - odwiedzają placówki handlowe częściej w weekendy niż w dni powszednie. 

Usługi promocyjne 

W ramach usług promocji Grupa Emitenta zapewnia klientom przeszkolonych promotorów i 

hostessy, którzy odpowiadają za promocję towaru klienta w danej placówce handlowej. W 

ramach tej usługi oferowana jest klientom również pomoc w zakresie dystrybucji materiałów 

promocyjnych, tzw. materiałów POS (point of sales) na terenie całego kraju.  

Usługi promocji obejmują planowanie akcji promocyjnych, przygotowanie i dystrybucję 

materiałów reklamowych oraz bieżący nadzór nad przebiegiem akcji promocyjnej. 

Planowaniem akcji promocyjnych i projektowaniem materiałów reklamowych zajmuje się 

doświadczony zespół kreatywnych pracowników Emitenta. Zadaniem promotorów i hostess 

realizujących zadania określone w ramach danej akcji promocyjnej jest zachęcenie klientów 

placówki handlowej do zakupu promowanego towaru. W tym celu, wykorzystując 

przygotowane wcześniej materiały oraz techniki sprzedażowe, promotorzy w atrakcyjny i 

klarowny sposób informują potencjalnych nabywców o zaletach promowanego towaru. W 

przypadku artykułów spożywczych promocja jest często połączona z oferowaniem klientom 

możliwości degustacji tych artykułów na terenie sklepu.   

Jako osobną kategorię usług promocji należy wskazać działania GreyMatters w zakresie 

organizacji promocji produktów RTV/AGD w wybranych placówkach handlowych sieci 

specjalizujących się w sprzedaży sprzętu elektronicznego. Ponadto, z uwagi na znaczne 
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doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych kampanii promocyjnych GreyMatters  

świadczy na rzecz klientów również usługi szkolenia promotorów i hostess.  

Cechą charakterystyczną organizowanych przez Grupę Emitenta akcji promocyjnych jest ich 

często tematyczny charakter. Oprócz organizacji promocji związanych np. z otwarciem nowej 

placówki handlowej, Grupa Emitenta świadczy usługi organizacji cyklicznych akcji 

promocyjnych. W ramach prowadzenia takiej akcji na terenie placówki handlowej są 

organizowane prezentacje, wystawy oraz konkursy, których celem jest wzbudzenie 

zainteresowania towarami danego klienta wśród osób odwiedzających placówkę. Umożliwia 

to zwiększenie świadomości marki dzięki umiejętnemu dostosowaniu przekazu promocyjnego 

do preferencji zakupowych nabywcy danego towaru. 

Outsourcing pracowników 

W ofercie Grupy Emitenta znajdują się usługi polegające na zapewnieniu pracowników 

obsługujących specjalnie wydzielone stoiska sprzedaży żywności niepakowanej. 

Równocześnie Emitent świadczy usługi outsourcingu pracowników do punktów sprzedaży 

tytoniu zlokalizowanych w placówkach jednej z wiodących sieci marketów w Polsce. 

W przypadku usługi outsourcingu pracowników sprzedających nieopakowane produkty 

spożywcze bezpośrednimi klientami Grupy Emitenta są sieci handlowe. Zmieniające się gusta 

konsumentów i rosnące wymagania w zakresie jakości obsługi w punktach sprzedaży 

wymuszają na sieciach handlowych odpowiednie dostosowanie placówek poprzez 

wydzielenie odrębnych punktów sprzedaży produktów spożywczych o wysokiej jakości i 

krótkich terminach przydatności do spożycia. Sieci handlowe potrzebują również 

odpowiedniego personelu zapewniającego wysoką jakość obsługi ze znajomościami technik 

sprzedaży, dbających o odpowiednią ekspozycję produktów spożywczych na wydzielonych 

stoiskach. 

Usługi outsourcingu personelu do punktów sprzedaży tytoniu świadczone są na rzecz jednego 

z wiodących producentów wyrobów tytoniowych. Emitent odpowiedzialny jest za 

przygotowanie i organizację sprzedaży detalicznej określonych wyrobów tytoniowych i 

innych wyrobów w punktach sprzedaży zlokalizowanych  na terenie placówek jednej z 

wiodących w Polsce sieci handlowych. Emitent zapewnia wskazaną przez klienta liczbę 

pracowników, a jednocześnie odpowiada za odpowiednią ekspozycję produktów klienta w 

punktach sprzedaży, jak również we własnym zakresie pobiera produkty ze wskazanych przez 

klienta magazynów celem uzupełnienia braków w punktach sprzedaży. Klient we własnym 

zakresie i na własny koszt przeprowadza szkolenia dla rekrutowanych przez Emitenta 

pracowników.  

Usługa outsourcingu pracowników posiada szereg zalet dla klienta. Na podstawie wytycznych 

otrzymanych od klienta Grupa Emitenta zobowiązuje się do przeprowadzenia procesu 

rekrutacji. Następnie pozyskani pracownicy są oddelegowywani do realizacji sprzedaży 

towarów w specjalnie wydzielonych punktach sprzedaży. Wykorzystanie usługi outsourcingu 

pracowników pozwala klientowi na zoptymalizowanie kosztów operacyjnych oraz uniknięcie 

skomplikowanych i czasochłonnych czynności administracyjno – rozliczeniowych 

związanych z rekrutacją oraz późniejszym zarządzaniem personelem. 

Marketing bezpośredni 

Usługi marketingu bezpośredniego świadczone w ramach Grupy Kapitałowej polegają na 

przygotowaniu dla klientów odpowiedniej strategii marketingowej i zapewnieniu 

przeszkolonego personelu, którego celem będzie promowanie danego produktu lub usługi w 

kontaktach ze starannie wyselekcjonowanymi i indywidualnie oznaczonymi konsumentami. 
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Nazwa marketing bezpośredni nie musi odnosić się do bezpośredniego kontaktu osobistego z 

konsumentem. Usługi te są świadczone również przy wykorzystaniu środków komunikacji na 

odległość, takich jak Internet czy telefon. Zaletą marketingu bezpośredniego jest możliwość 

natychmiastowego poznania reakcji konsumenta na oferowany produkt lub usługę oraz 

pominięcie pośrednika w kontakcie z konsumentem. 

W kolejnych latach Emitent i jego Jednostki Zależne będą stopniowo ograniczać działalność o 

niesatysfakcjonującej rentowności, w tym planują istotnie ograniczyć skalę usług marketingu 

bezpośredniego. W rezultacie poprawie powinna ulec rentowność operacyjna Grupy 

Emitenta. 

Badanie marketingowe 

Uzupełniając ofertę usług wsparcia sprzedaży w 2011 roku wprowadzono w Grupie Emitenta 

usługę badań marketingowych. Jej celem jest uzyskanie informacji o skuteczności 

zastosowanych metod prezentacji produktu oraz zebranie danych o zachowaniach 

konsumentów, w szczególności informacji umożliwiających identyfikację zakupów 

impulsywnych. W ramach realizacji usługi zespół doświadczonych ankieterów odwiedza 

cyklicznie, przynajmniej dwukrotnie w ramach jednego badania, wybrane placówki handlowe 

i zbiera informacje przede wszystkim w zakresie cen poszczególnych produktów, udziału 

wskazanego produktu w całkowitej powierzchni wystawienniczej zajmowanej przez daną 

grupę produktów, tendencji w zakresie sprzedaży produktów znajdujących się na półce oraz 

udziału poszczególnych marek produktów w całkowitej powierzchni wystawienniczej. Na 

podstawie danych za 2011 rok można przyjąć, iż w zależności od powierzchni sklepu, zakresu 

badania oraz liczby produktów objętych badaniem w czasie jednej wizyty ankieterzy są w 

stanie zebrać dane dotyczące średnio 12 – 14 kategorii produktowych. Równolegle do 

tradycyjnego sposobu zbierania danych opartego na systemie wizyt ankieterów planowane 

jest również rozpoczęcie wykorzystania urządzeń mobilnych zbierających dane dotyczące 

ekspozycji produktów na półce i przesyłających zebrane dane drogą elektroniczną.  

Pozyskane przez ankieterów dane są agregowane, a następnie na ich podstawie dla 

zlecającego badanie klienta sporządzany jest raport zawierający informacje o dostępności 

produktu w badanym przedziale czasu, o udziałach w powierzchni wystawienniczej 

poszczególnych produktów z danej grupy oraz o kształtowaniu się cen produktów w tej 

grupie. 

Do zalet wykorzystania monitoringu sytuacji na półkach sklepowych należy zaliczyć przede 

wszystkim możliwość dokonania szerokiej analizy dostępności oraz cen produktów własnych 

na tle produktów konkurencji. Ponadto, analiza tendencji zachodzących na półce daje 

klientowi możliwość oceny rzeczywistego wpływu wydatków na usługi merchandisingu oraz 

promocji na wielkość sprzedaży oraz elastyczne reagowanie na zmiany w tendencjach 

zakupowych po stronie konsumentów. 

Pozostałe usługi 

Mając na uwadze wieloletnie doświadczenie na rynku marketingowego wsparcia sprzedaży 

oraz stabilne relacje z wiodącymi sieciami handlowymi w Polsce Emitent oraz jego Jednostki 

Zależne oferują również dodatkowe usługi na rzecz kontrahentów zewnętrznych, nie 

będących dostawcami dóbr konsumpcyjnych, lecz podmiotami działającymi na szeroko 

rozumianym rynku usług marketingowych, w szczególności z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii.  

Drugą istotną pozycję pozostałych usług świadczonych przez Emitenta stanowią usługi 

polegające na kontroli poprawności prac merchandiserów działających na zlecenie klientów 
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GTS, zatrudnianych przez zewnętrzne podmioty. Do obowiązków Emitenta należy nadzór 

nad wykonywanymi przez merchandiserów pracami w obiektach handlowych, badanie 

zgodności usług merchandisingu w zakresie wystawiennictwa produktów klientów GTS ze 

schematami wystawienniczymi ustalonymi w ramach obsługiwanej sieci handlowej, kontrolę 

obecności merchandiserów na terenie hali oraz weryfikację należytej ekspozycji towarów i 

monitorowanie stanu utrzymania półek wystawienniczych. 

Struktura przychodów w latach 2011 - 2012 

Wartościowy i ilościowy podział przychodów realizowanych przez Emitenta według kategorii 

świadczonych usług został zaprezentowany w poniższych tabelach. Przedstawione dane 

obejmują wartości i udziały przychodów w 2011 roku określone na podstawie jednostkowego 

sprawozdania finansowego Emitenta za 2011 rok, a także informacje o procentowym udziale 

godzin sprzedanych w ramach wiodących grup usług świadczonych przez Emitenta. 

Przedstawiono również śródroczne dane za okres od stycznia do września 2012 roku. 

 
Tab. 8: Struktura przychodów Emitenta w latach 2011 – 2012. 

Rodzaj usługi 

I  2012 – IX 2012 2011 

Wartość (tys. zł) Udział % Wartość (tys. zł) Udział % 

Marketing bezpośredni 11 751 54,5% 10 953 36,5% 

Merchandising 4 421 20,5% 8 676 28,9% 

Promocje 1 300 6,0% 2 444 8,2% 

Outsourcing sprzedawców 810 3,8% 835 2,8% 

Pozostałe usługi 3 298 15,3% 7 066 23,6% 

RAZEM 21 580 100% 29 975 100% 

Źródło: Emitent. 

 
Tab. 9: Struktura sprzedanych godzin usług Emitenta w latach 2011 – 2012. 

Rodzaj usługi I  2012 – IX 2012 2011 

Merchandising 47,56% 60,67% 

Marketing bezpośredni 36,40% 25,70% 

Promocje 10,57% 8,96% 

Outsourcing sprzedawców 5,47% 4,66% 

RAZEM 100% 100% 

Źródło: Emitent 
 

W kolejnych tabelach zaprezentowano procentową strukturę skonsolidowanej sprzedaży w 

ujęciu wartościowym oraz ilościowym dla całej Grupy Emitenta. Przedstawione dane zostały 

określone w oparciu o skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 2011 rok oraz 

skonsolidowane pro forma dane finansowe za 2011 rok, a także w oparciu o śródroczne dane 

finansowe za okres od stycznia do września 2012 roku. Z uwagi na znaczącą rolę Jednostek 

Zależnych w Grupie Emitenta przedstawiony w dalszej części opis wartościowej oraz 

ilościowej struktury przychodów dotyczy danych skonsolidowanych. 
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Tab. 10: Struktura przychodów w Grupie Emitenta w latach 2011 – 2012. 

Rodzaj usługi 

I  2012 – IX 2012 2011 2011 pro forma 

Wartość 

(tys. zł) 
Udział % 

Wartość 

(tys. zł) 
Udział % 

Wartość 

(tys. zł) 
Udział % 

Merchandising 44 981 44,46% 9 851 25,0% 38 460 38,4% 

Marketing bezpośredni  30 201 29,85% 20 705 52,6% 31 931 31,9% 

Outsourcing sprzedawców 8 906 8,80% 2 939 7,5% 10 488 10,5% 

Promocje 8 128 8,03% 2 375 6,0% 10 094 10,1% 

Pozostałe usługi 8 953 8,85% 3 520 8,9% 9 169 9,2% 

RAZEM 101 170 100% 39 390 100% 100 142 100% 

Źródło: Emitent. 

 
Tab. 11: Struktura sprzedanych godzin usług w Grupie Emitenta w latach 2011 – 2012. 

Rodzaj usługi I 2012 - IX 2012 2011 
2011 

pro forma 

Merchandising 57,80% 47,20% 54,60% 

Marketing bezpośredni 16,60% 37,40% 25,90% 

Promocje i szkolenia 

promotorów 
11,40% 7,70% 10,60% 

Oustsourcing sprzedawców 14,20% 7,70% 8,90% 

RAZEM 100% 100% 100% 

Źródło: Emitent. 

 

W 2011 roku wiodącą grupą usług odpowiadającą za ponad 52% skonsolidowanych 

przychodów Grupy Emitenta był marketing bezpośredni. Całkowita wartość przychodów 

osiągniętych w tej grupie usług wyniosła 20,6 mln zł. Udział opisywanej usługi w łącznych 

przychodach Grupy Emitenta wynika z zaangażowania ASM Group S.A. w realizację 

znaczącego projektu marketingowego związanego z planami jednego z klientów Emitenta 

dotyczącymi wprowadzenia na rynek polski usług nowego operatora telefonii komórkowej. 

Projekt wymagał od Emitenta opracowania i wdrożenia spójnej strategii marketingowej dla 

klienta, w ramach której liczna grupa ankieterów w kontaktach ze starannie 

wyselekcjonowanymi potencjalnymi odbiorcami nowej usługi telekomunikacyjnej zbierała 

informacje na temat jej postrzegania oraz perspektyw jej wprowadzenia na rynek krajowy. 

Wysoki udział usługi marketingu bezpośredniego w skonsolidowanych przychodach Grupy 

Emitenta odzwierciedla również fakt, iż okres objęty konsolidacją w znacznym stopniu pokrył 

się z okresem realizacji projektu w ramach świadczenia usług marketingu bezpośredniego. 

W ujęciu skonsolidowanym pro forma usługi marketingu bezpośredniego stanowią 31,5%  

całkowitych przychodów w 2011 roku. Wiodącą grupą usług w skali całych 12 miesięcy był 

merchandising. Na wartość przychodów w tej grupie usług szczególny wpływ miała 

działalność GTS, która stopniowo zwiększała obszar świadczonych usług merchandisingu 

obejmując kolejne placówki handlowe na terenie całego kraju. W związku z nieustanną 

rozbudową sieci handlowej prowadzoną przez wiodące sieci handlowe GTS miała możliwość 

dotarcia z usługami merchandisingu do nowych klientów, oferujących dotychczas swoje 

produkty wyłącznie w regionalnych sklepach detalicznych oraz małych, regionalnych sieciach 

handlowych. 

Zbliżonymi udziałami w skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży Grupy Emitenta w 

2011 roku charakteryzowały się usługi outsourcingu sprzedawców oraz usługi promocji, 

odpowiadając za, odpowiednio 7,5% oraz 6,0% wartości całkowitej sprzedaży Grupy  
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Emitenta. Istotny udział usług pozostałych w 2011 roku dotyczy przede wszystkim 

kontrolingu i koordynacji pracy merchandiserów wykonujących zadania na zlecenie klientów 

GTS. Opisana wcześniej zwiększona aktywność GTS w zakresie świadczonych usług 

merchandisingu w 2011 roku spowodowała zwiększone zapotrzebowanie na usługi 

profesjonalnego nadzoru i koordynacji prac merchandiserów. 

Outsourcing pracowników na stoiska sprzedaży jest usługą charakteryzującą się rosnącą 

popularnością wynikającą przede wszystkim ze zmian zachowań konsumentów. Rosnąca 

świadomość istoty jakości konsumowanych produktów spożywczych wymusza na 

producentach działania mające na celu zarówno poprawę jakości produktów, jak i ich 

odpowiednią prezentację. Najpopularniejszym sposobem podkreślenia jakości sprzedawanego 

produktu jest umieszczenie go na osobnym stanowisku, obsługiwanym przez 

wykwalifikowany personel. Ponadto, na wydzielonych stoiskach często sprzedawana jest 

żywność nieprzetworzona, która nie jest hermetycznie zamknięta i cechuje się relatywnie 

krótkim terminem przydatności do spożycia. Rosnąca popularność żywności 

nieprzetworzonej oznacza, iż konsumenci coraz częściej kierują się ku specjalnie 

wydzielonym stanowiskom z takimi produktami, zapewniającym profesjonalną obsługę. 

Przychody realizowane na zapewnianiu pracowników na stoiska z nieprzetworzoną 

żywnością wyniosły w 2011 roku ok. 2,9 mln zł. Ich wielkość jest uzależniona i dodatnio 

skorelowana z wartością sprzedaży realizowaną przez te stoiska. 

Usługi promocji obejmowały przede wszystkim realizację akcji promocyjnych dla 

producentów sprzętu elektronicznego, prowadzonych przez GreyMatters. Poziom 

przychodów realizowanych na świadczeniu tej usługi jest pośrednio uzależniony od 

wydatków gospodarstw domowych na produkty RTV/AGD oraz od sytuacji na rynku tych 

produktów. Spadające w ostatnich latach ceny produktów takich jak telewizory, czy zestawy 

kina domowego spowodowały, iż producenci nie mając możliwości utrzymania wysokich 

marż na sprzedaży starali się w maksymalnym stopniu zwiększyć sprzedaż oferowanych 

produktów. W tym celu w coraz większej skali zaczęli polegać na usługach marketingowych 

świadczonych przez wyspecjalizowane agencje, takie jak GreyMatters. 

Struktura przychodów osiąganych w Polsce w podziale na województwa 

Ze względu na specyfikę prowadzonej przez Grupę Emitenta działalności, struktura 

realizowanych przychodów w ujęciu geograficznym wynika przede wszystkim z 

geograficznego rozmieszczenia placówek handlowych oraz ich powierzchni. Województwa, 

w których znajduje się największa liczba sklepów wielkopowierzchniowych są głównymi 

regionami działalności Grupy Emitenta. Struktura przychodów w podziale na województwa w 

2011 roku została zaprezentowana na poniższym wykresie: 
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Wyk. 2: Struktura geograficzna przychodów Grupy Emitenta w 2011 roku – przychody realizowane w 

Polsce. 

 

Źródło: Emitent. 

 

Dominujący udział w sprzedaży w województwie mazowieckim wynika z największej 

powierzchni handlowej znajdującej się w tym województwie. Niemal równie wysoki udział w 

skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży posiada województwo śląskie, w którym Grupa 

Emitenta zrealizowała w 2011 roku 12 % przychodów. Kolejne cztery województwa, na 

terenie których realizowana jest istotna część sprzedaży Grupy Emitenta to województwa 

wielkopolskie, małopolskie, dolnośląskie oraz łódzkie. 

Pozostałe województwa charakteryzowały się w 2011 roku udziałem w skonsolidowanych 

przychodach Grupy Emitenta na poziomie od 3% do 6%. 

Należy podkreślić, iż mimo rozwoju Grupy Emitenta i nieustannego rozszerzania portfela 

klientów oraz nawiązywania współpracy z nowymi sieciami handlowymi, geograficzna 

struktura przychodów charakteryzuje się względną stabilnością.  

Struktura przychodów osiąganych we Włoszech w podziale na regiony 

Poniższy wykres prezentuje geograficzny podział przychodów zrealizowanych przez 

zagraniczne Jednostki Zależne Emitenta w pierwszych 9 miesiącach 2012 roku. 
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Wyk. 3: Struktura geograficzna przychodów Trade i Promotion realizowanych we Włoszech. 

 
Źródło: Emitent. 

 

Największy udział w sprzedaży Spółek Włoskich przypada na region Lombardii. Wynika to 

w dużym stopniu z wysokiego stopnia rozwoju tego regionu oraz relatywnie wysokiego 

udziału sklepów wielko powierzchniowych. Pozostałe regiony, w których Spółki Włoskie 

generują znaczną część przychodów to Piemont (16,38%), Lacjum ze stolicą w Rzymie 

(9,76%), a także Wenecja (7,59%) oraz Emilia – Romania (6,37%). Na podstawie 

powyższych danych można stwierdzić, że największe znaczenie dla Spółek Włoskich ma 

działalność w północnych regionach Włoch. 

Portfel klientów 

Większość klientów Emitenta oraz jego Jednostek Zależnych działa w branżach 

podstawowych dóbr konsumpcyjnych, których sprzedaż charakteryzuje się niską 

wrażliwością na spadki ogólnej koniunktury gospodarczej. W rezultacie popyt na świadczone 

usługi w okresach dekoniunktury również pozostaje względnie niezachwiany.  

Do szerokiego grona klientów spółek z Grupy Emitenta zaliczają się m.in.:  

 Klienci Emitenta i jego krajowych Jednostek Zależnych: 
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 polskie firmy z branży spożywczej: Astra, Castel Freres, Hoop Polska, Goliard, 

Grycan, Huzar, Iglotex, Krynica-Zdrój, Majewski, Motyl, North Coast, Pfeifer & 

Langen Marketing, OSHEE Polska, Piwniczanka, Polmlek, Primavera, Profi, 

Prospona, Roleski, Rolnik,  Unitop-Optima, Urbanek, Vinpol: 

 polskie firmy pozostałych branż: Altax, Autoland, Bielenda Kosmetyki Naturalne, 

Joanna, Lotos Oil, Oceanic, SEKO; 

 zagraniczne firmy branży spożywczej: Dr Oetker Polska, Intersnack Poland, Perfetti 

van Melle Polska, Royal Unibrew Polska;  

 zagraniczne firmy pozostałych branż: 3M Poland, BIC Polska, CEDO, Energizer 

Group Polska, Global Cosmed Group, GoDan, Kimberly – Clark, Mattes Poland, OKT 

Polska, Philip Morris Polska, Sony, Tesco Polska, Verte. 
 

 Klienci zagranicznych Jednostek Zależnych Emitenta 

 firmy z branży spożywczej: Barilla, Nestle, Coca – Cola HBC, Plasmon Dietetici 

Alimentari, Rovagnati; 

 firmy pozostałych branż: H3G, Samsung, Electrolux, The Walt Disney Company, 

Reckitt Benckiser, L’Oreal, Procter & Gamble, LG Electronics, Groupe SEB Italia. 

Struktura portfela klientów nie charakteryzuje się dużą rotacją, ale bazuje na długoterminowej 

współpracy ze stałą grupą lojalnych odbiorców. Praktyką w nawiązywanej współpracy z 

klientami jest zawieranie ramowych umów zlecenia na świadczenie usług na czas 

nieokreślony, do których załączniki stanowią specyfikację realizacji usług dla konkretnego 

klienta, w szczególności określają wymiar godzinowy świadczonych usług dla 

poszczególnych wybranych przez klienta sieci. 

Ze względu na charakter świadczonych usług jak i rynku, na którym działa Grupa Emitenta, 

generowane w ciągu roku przychody nie wykazują wyraźnej i powtarzalnej sezonowości. 

Wyjątek stanowią tutaj usługi promocji towarów opakowanych świadczone przez spółki 

włoskie z Grupy Emitenta, które w tym obszarze największe przychody realizują w IV 

kwartale kalendarzowym, głównie ze względu na występujący okres przedświąteczny. Jednak 

w zależności od okresu sprzedażowego spółki z Grupy Emitenta kontaktują się w 

szczególności z klientami z branż, które w danym momencie przygotowują plany na działania 

realizowane w swoim cyklu sprzedażowym. Co więcej, aktywność działu sprzedaży wzrasta 

w miesiącach październik – styczeń, gdy większość z potencjalnych klientów planuje swoje 

wydatki marketingowe na kolejny rok oraz zajmuje się wyborem podwykonawców. 

Pozyskiwanie i utrzymanie klientów jest wynikiem zarówno wyraźnie zindywidualizowanych 

działań sprzedażowych, obejmujących m.in. ofertowanie standardowe, kontakty działu 

sprzedaży z potencjalnymi klientami z bazy danych Emitenta, inicjowanie spotkań i 

przedstawienie gotowych rozwiązań dedykowanych dla danej branży / produktu, aktywizacja 

obecnych klientów przez oferty specjalne na rozszerzony zakres usług, jak i generalnych 

działań ukierunkowanych na budowanie świadomości i jakości marki Spółki wśród obecnych 

i potencjalnych klientów. Równocześnie Emitent prowadzi stały monitoring konkurencji oraz 

monitoring poczynań klientów umożliwiający natychmiastową reakcję na zmieniające się 

uwarunkowania i potrzeby rynku.  

Poniższa tabela prezentuje podział skonsolidowanych przychodów Emitenta według branż, w 

jakich działają klienci Emitenta i klienci Jednostek Zależnych. Należy pokreślić, iż dane za 

2012 rok obejmują również informacje o portfelu klientów spółek włoskich włączonych do 

grupy w czerwcu i lipcu 2012 roku. 
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Tab. 12: Skonsolidowane przychody Grupy Emitenta wg branż klientów. 

Branża I 2012 – XI 2012 2011 
2011 

pro forma 

 
Wartość 

(zł) 
Udział % 

Wartość 

(zł) 
Udział % 

Wartość 

(zł) 
Udział % 

Produkty spożywcze 41 277 40,80% 9 902 25,1% 40 265 40,2% 

Usługi telekomunikacyjne 39 557 39,10% 20 599 52,3% 31 035 31,0% 

Artykuły kosmetyczne 10 421 10,30% 3 608 9,2% 13 891 13,9% 

Urządzenia RTV / AGD 7 588 7,50% 3 109 7,9% 5 663 5,7% 

Artykuły szkolne i biurowe 1 113 1,10% 1 308 3,3% 4 110 4,1% 

Artykuły chemiczne i 

przemysłowe 
911 0,90% 789 2,0% 3 850 3,8% 

Pozostałe branże 304 0,30% 75 0,2% 1 329 1,3% 

RAZEM 101 170 100% 39 390 100% 100 142 100% 

Źródło: Emitent. 

 

Odbiorcami usług świadczonych przez Grupę Emitenta w okresie objętym konsolidacją w 

2011 roku były przede wszystkim podmioty z runku telekomunikacyjnego, na rzecz których 

Grupa Emitenta świadczyła usługi marketingu bezpośredniego. Ich udział w 

skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży wyniósł 52,3 %.  

Drugą istotną kategorię  stanowili producenci artykułów spożywczych, w tym producenci 

alkoholi. W 2011 roku współpraca z nimi umożliwiła Grupie Emitenta osiągnięcie 

przychodów w wysokości blisko 26 mln zł, co stanowiło 25,1% skonsolidowanych 

przychodów Grupy Emitenta. Producenci żywności stanowią dominującą grupę odbiorców 

usług merchandisingu. Kolejne dwie istotne grupy odbiorców obejmowały producentów 

artykułów kosmetycznych oraz producentów urządzeń elektronicznych dla gospodarstw 

domowych, którzy łącznie stanowili 17,1% odbiorców Grupy Emitenta w 2011 roku. W 

przypadku producentów artykułów kosmetycznych świadczone na ich rzecz usługi 

obejmowały zarówno merchandising, jak i promocje. Z kolei producenci urządzeń RTV oraz 

AGD stanowili dominującą grupę odbiorców w ramach świadczonych usług promocji. 

Producenci artykułów szkolnych i biurowych oraz chemicznych i przemysłowych 

odpowiadali łącznie za 5,3% skonsolidowanych przychodów Grupy Emitenta.  

Dane w ujęciu pro forma wskazują, iż w perspektywie pełnych 12  miesięcy największymi 

odbiorcami usług Grupy Emitenta byli producenci artykułów spożywczych. Ich udział w 

całkowitych przychodach pro forma wyniósł 40,2%. Klienci z segmentu usług marketingu 

bezpośredniego związani z rynkiem telekomunikacyjnym w ciągu 12 miesięcy 2011 roku byli 

odbiorcami usług o wartości ok. 31 mln zł, co stanowiło 31,0% całkowitych przychodów pro 

forma. Zgodnie z danymi pro forma producenci artykułów kosmetycznych byli odbiorcami 

usług o wartości 13,9 mln zł w okresie pełnych 12 miesięcy 2011 roku. 

Różnice między danymi skonsolidowanymi za 2011 rok a danymi pro forma za 2011 rok 

wynikają z okresu, w jakim konsolidowana była Grupa Emitenta, przypadającego na drugą 
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połowę 2011 roku. Mniejszy udział klientów będących producentami artykułów spożywczych 

oraz artykułów kosmetycznych w ujęciu skonsolidowanym niż w ujęciu pro forma wynikał z 

realizacji na rzecz tych klientów istotnych projektów merchandisingowych i promocyjnych w 

ciągu pierwszych 6 miesięcy 2011 roku, który to okres nie został objęty konsolidacją.  

Obsługiwane sieci handlowe 

Podstawowym obszarem świadczenia usług przez Emitenta i spółki z Grupy Emitenta są sieci 

handlowe. Na rynku polskim do obsługiwanych sieci należą zarówno sieci z towarami 

uniwersalnymi (m.in. Carrefour, Alma, Auchan, Bomi, E.Leclerc, Eurocash, Kaufland, 

Makro, Piotr i Paweł, Real, Selgros, Simply, Tesco), jak również hale z towarem 

specjalistycznym, np. markety budowlane (Castorama, Leroy Merlin, OBI, Praktiker) oraz 

sklepy ze sprzętem elektronicznym (Media Markt, RTV EURO AGD, Saturn). Ponadto, 

pracownicy Emitenta odpowiadają za obsługę ekspozycji w sieciach stacji paliw LOTOS oraz 

w sieci aptek Superpharm.  

4.12.2 Otoczenie rynkowe Emitenta 

Rynek outsourcingu usług wsparcia sprzedaży to jedna z najdynamiczniej rozwijających się 

gałęzi outsourcingu w Polsce. Tendencję tę potwierdzają badania Instytutu Outsourcingu, 

które wskazują, że wartość rynku outsourcingu sprzedaży w Polsce wzrosła w okresie od 

początku 2006 roku do końca pierwszej połowy 2010 roku z 660 mln zł do ponad 1.000 mln 

zł.  
 
 

Wyk. 4: Wartość rynku outsourcingu sprzedaży w latach 2006 – 2010 (w mln zł). 

 

Źródło: Instytut Outsourcingu. 

W pierwszej połowie 2010 roku w branży zatrudnionych było ok. 14.000 przedstawicieli 

handlowych obsługujących m.in. sektor FMCG, finansowy, farmaceutyczny oraz 

telekomunikacyjny. Oszacowano, że każdy z zatrudnionych pracowników generował rocznie 

65-80 tys. zł przychodu dla firmy outsourcingowej w ramach ustalonego z klientem 

kontraktu. 

W pierwszej połowie 2010 roku outsourcing sprzedaży najczęściej stosowany był w finansach 

i branży dóbr szybko zbywalnych FMCG. Poniższy wykres wskazuje na popularność usług 

outsourcingu sprzedaży według branż. 
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Wyk. 5: Popularność outsourcingu sprzedaży według branż w pierwszej połowie 2010 r.  

 

Źródło: Instytut Outsourcingu. 

 

Rynek outsourcingu usług wsparcia sprzedaży oraz jego pespektywy determinowany jest 

trzema kluczowymi czynnikami, obejmującymi:  

 Przyjęty, szeroko stosowany i dynamicznie rozwijający się trend w zarządzaniu 

strategicznym, zarówno w skali globalnej, jak i na rynkach lokalnych, polegający na 

stosowaniu modelu outsourcingu w coraz szerszym spektrum działań przedsiębiorstw; 

 Poziom i dynamikę wzrostu konsumpcji, a w szerszym ujęciu kondycję rynku, jako 

bezpośredni czynnik wielkości sprzedaży dóbr konsumpcyjnych, wspieranej 

działaniami firm zewnętrznych; 

 Rozwój powierzchni handlowych, determinujących wielkość sprzedaży, a będących 

bezpośrednim głównym miejscem świadczenia usług wsparcia sprzedaży.   

Dynamika wzrostu wartości rynku outsourcingu w ostatnim okresie szacowana była na około 

25% w skali roku i prognozuje się nieprzerwanie dynamiczny wzrost tego rynku w kolejnych 

okresach. 

Najczęściej z usług outsourcingu sprzedaży korzystają firmy z sektora FMCG, finansów, 

farmacji i telekomunikacji. Sprawne wprowadzanie na masowy rynek nowych produktów 

bądź wspierających ich sprzedaż materiałów POS wymaga, aby akcje merchandisingowe i 

promocyjne odbywały się ze zwiększającą się częstotliwością, jako że średni cykl życia 

produktu ulega znacznemu skróceniu. Biorąc pod uwagę fakt, że większość koncernów 

sprzedaje swoje produkty poprzez znaczną liczbę niezależnych placówek handlowych, własny 

zespół sprzedażowy producenta potrzebuje kilku lub kilkunastu miesięcy na wykonanie tego 

typu działań. Agencje outsourcingu świadczące usługi wsparcia sił sprzedaży, dzięki swojemu 

doświadczeniu i posiadanym zasobom, są w stanie w krótkim czasie skierować do pracy 

zespół kilkudziesięciu lub nawet kilkuset przeszkolonych specjalistów. Takie rozwiązanie 

pozwala na dotarcie i wprowadzenie nowego produktu nawet do 40 – 50 tys. punktów 

handlowych w ciągu miesiąca. 

Potencjał rynku outsourcingu usług wsparcia sprzedaży jest również pochodną wielkości 

rynku konsumpcji. Systematycznie wzrastający, z niewielkimi wahaniami, poziom 

konsumpcji odnotowywany jest w Polsce mimo wyraźnego pogorszenia koniunktury 

gospodarczej. Rosnące zachowania konsumpcyjne prowadzą do zwiększającego się 

zapotrzebowania na produkty wysoko przetworzone – dostarczane przez nowoczesne sieci 
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sprzedaży obsługiwane przez agencje merchandisingowe i świadczące usługi outsourcingu i 

wsparcia sprzedaży.   

Jednocześnie okresy spowolnienia gospodarczego mają dwojaki wpływ na działalność firm 

outsourcingowych. Z jednej strony znaczna grupa przedsiębiorstw rezygnuje całkowicie z 

nowoczesnych form marketingu, podczas gdy pozostali przedsiębiorcy w celu optymalizacji 

kosztów dokonują weryfikacji prowadzonych strategii sprzedażowych oraz poszukują 

profesjonalnego wsparcia ze strony podmiotów, takich jak Emitent, które pomogą im w 

efektywnej alokacji zasobów w celu osiągnięcia zamierzonych wyników sprzedażowych.  

Istotny wpływ na wzrost popytu na outsourcing usług wsparcia sprzedaży ma również 

trwająca nieprzerwanie od wielu lat ekspansja sieci sprzedaży, której towarzyszy zmiana 

preferencji zakupowych klientów. Tendencje te stanowią nieuchronny proces, jeśli wziąć pod 

uwagę doświadczenia rynków zachodnioeuropejskich oraz rynku północnoamerykańskiego.  

Struktura powierzchni sklepów w Polsce 

Z danych publikowanych przez GUS dotyczących powierzchni sklepów w Polsce wynika, iż 

systematycznie zwiększa się liczba placówek handlowych o powierzchni przekraczającej 

1.000 m
2
 (supermarkety i hipermarkety). W latach 2005 – 2010 udział tych sklepów na 

polskim rynku wzrósł z 18% do 26%. Jednocześnie zmniejszyła się liczba sklepów o 

powierzchni poniżej 100 m
2
, z 61% w 2005 roku do 47% w 2010 roku. Istotny wzrost liczby 

sklepów wielkopowierzchniowych może mieć istotny pozytywny wpływ na popyt na 

świadczone przez Emitenta i jego Jednostki Zależne usługi merchandisingu oraz promocji. 

 
Wyk. 6: Struktura powierzchni sprzedażowej sklepów w Polsce w latach 2005 – 2011. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: „Rynek wewnętrzny”, GUS, Warszawa 2011 r. 

Liczba placówek posiadanych przez poszczególne sieci w Polsce w 2011 roku 

zaprezentowana została na poniższym wykresie: 
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Wyk. 7: Liczba posiadanych sklepów poszczególnych sieci w Polsce na koniec 2011 roku. 

 

Źródło: biznes.gazetaprawna.pl. 

 

Z przedstawionych na początku 2012 roku przez 10 wiodących sieci handlowych planów 

rozwoju wynikało, że liczba placówek tych sieci w całym 2012 roku powinna zwiększyć się o 

1.500 sztuk. Z uwagi na brak wiarygodnych danych w zakresie realizacji planów ekspansji 

niektórych sieci na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego można 

dokonać oceny założonego tempa rozwoju tylko w przypadku niektórych sieci handlowych. 

Zgodnie z dostępnymi danymi w październiku 2012 roku liczba dyskontów sieci Biedronka 

osiągnęła 2.000, podczas gdy sieć Tesco w okresie od stycznia do października 2012 roku 

powiększyła się o 31 placówek i posiadała w Polsce 436 sklepów. Z kolei Carrefour 

intensywnie zwiększał liczbę placówek działających na zasadach franczyzy. W listopadzie 

2012 roku w Polsce funkcjonowało już ponad 500 sklepów z logo Carrefour, z czego około 

250 stanowiły sklepy franczyzowe.   

Przytoczone powyżej wartości wskazują, że pomimo niepewnej sytuacji gospodarczej w 2012 

roku międzynarodowe sieci handlowe kontynuują ekspansję na polskim rynku. Z porównania 

zweryfikowanych planów rozwoju zaprezentowanych w kolejnych miesiącach 2012 roku 

przez przedstawicieli wiodących sieci handlowych wynika, że w 2013 roku oraz w kolejnych 

latach liderem pod względem wartości inwestycji pozostanie Biedronka. Zgodnie ze 

strategicznymi planami do końca 2015 roku powinno działać w Polsce 3 tys. sklepów tej 

sieci. To oznacza, iż w okresie najbliższych 3 lat otwieranych może być ponad 300 nowych 

sklepów rocznie. Z kolei Carrefour zapowiada zwiększenie liczby sklepów franczyzowych do 

2.000 w najbliższych kilku latach, nie precyzując jednak, do kiedy docelowa liczba placówek 

powinna zostać otwarta.  

Sieci deklarują również, że wraz ze zwiększeniem liczby placówek szczególną uwagę 

poświęcą poprawie jakości swojego asortymentu, co powinno przełożyć się również na 

zwiększenie zapotrzebowania ze strony dostawców na usługi outsourcingu sprzedaży. 

4.12.3 Strategia rozwoju Emitenta 

Strategicznym celem Emitenta jest długookresowa budowa wartości Spółki poprzez 

umacnianie pozycji rynkowej i rozwój działalności w obszarze kompleksowych usług 
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wsparcia sprzedaży dla biznesu. Kierunki rozwoju strategicznego obejmują zarówno wzrost 

skali działania w zakresie obecnie prowadzonej działalności, skoncentrowanej głównie na 

merchandisingu, promocji oraz outsourcingu pracowników jak również poszerzanie 

świadczonych usług o usługi komplementarne w celu oferowania klientom zintegrowanej, 

kompleksowej obsługi w zakresie szeroko pojętego wsparcia procesów sprzedażowych. Wraz 

z rozwijaniem oferty, strategia Emitenta zakłada również rozszerzanie zasięgu terytorialnego 

świadczonych usług, poprzez ekspansję na kolejne rynki zagraniczne w wybranych krajach 

europejskich.  

Strategia Emitenta opiera się na dwóch kierunkach działań rozwojowych, obejmujących 

akwizycje podmiotów konkurencyjnych i komplementarnych oraz wzrost organiczny 

zorientowany na rozwój, unowocześnianie i podnoszenie jakości świadczonych usług.  

Rozwój przez akwizycje zakłada zarówno przejmowanie podmiotów świadczących usługi 

podobne do oferowanych przez Emitenta, jak również usługi do nich komplementarne. 

Przyjęcie strategii konsolidacji wynika m.in. ze wzrostu konkurencji na krajowym rynku 

outsourcingu wsparcia sprzedaży.  

Konsolidacja pozwala na połączenie różnorodnych kompetencji i wszechstronną obsługę 

procesów biznesowych zlecanych na zewnątrz przez klienta. Wobec takich tendencji 

rynkowych mniejszym podmiotom będzie znacznie trudniej przetrwać okresy spowolnienia 

gospodarczego, ich oferta zawsze będzie mniej korzystna cenowo i węższa niż 

skonsolidowanych grup, mających wieloletnie doświadczenie i wartościowe zasoby.  

Przejawem realizacji strategii akwizycji, a równocześnie wejścia na nowe rynki geograficzne 

było nabycie przez Emitenta w czerwcu oraz lipcu 2012 roku dwóch spółek działających na 

włoskim rynku usług wsparcia sprzedaży. Emitent na bieżąco analizuje również sytuację na 

krajowym rynku podmiotów oferujących usługi promocji i merchandisingu. Na tej podstawie 

Emitent zidentyfikował grupę podmiotów, z których każdy może stanowić potencjalny cel 

przejęcia. Są to spółki o ugruntowanej pozycji rynkowej, świadczące usługi promocji oraz 

wsparcia sprzedaży na terenie całego kraju, wykorzystujące wysoce rozwinięte i sprawnie 

funkcjonujące struktury terenowe. Sięgnięcie do dotychczasowego doświadczenia Emitenta i 

jego doskonałych relacji z kontrahentami oraz zaimplementowanie rozwiązań 

organizacyjnych sprawdzonych zarówno w kraju, jak i we współpracy z partnerami 

zagranicznymi, stworzyłoby znaczący efekt synergii po przejęciu konkurentów. 

W ramach realizacji strategii rozwoju Emitent zakłada koncentrację na przejęciach 

podmiotów na rynku krajowym. Zważywszy na doświadczenie Emitenta oraz dogłębną 

znajomość rynku polskiego, transakcjom przejęcia podmiotów konkurencyjnych na 

rodzimym rynku towarzyszy niższy poziom ryzyka. Emitent potrafi dokładnie zidentyfikować 

obszary potencjalnych zagrożeń, specyficznych dla prowadzonego biznesu, co stanowi 

niepodważalny atut zarówno w procesie analizy i wyceny podmiotów konkurencyjnych, jak 

również w procesie bezpośrednich negocjacji z partnerami. 

Drugi filar strategii rozwoju Emitenta stanowi wzrost organiczny. Wewnętrzny rozwój 

działalności będzie odbywać się  głównie poprzez sukcesywne docieranie do coraz szerszego 

kręgu klientów, wchodzenie do nowych placówek handlowych w ramach rozwoju sieci 

handlu detalicznego, jak również ciągłe zwiększanie konkurencyjności świadczonych usług, 

podnoszenie ich jakości, m.in. poprzez zastosowanie coraz nowocześniejszych narzędzi 

komunikacji i monitoringu pracy w terenie. Ponadto, Emitent systematycznie zwiększa zakres 

usług świadczonych poza terenem placówek handlowych, zarządzając na zlecenie klientów 

ekspozycją ich towarów i wspierając działania promocyjne na stacjach benzynowych, w 

aptekach oraz placówkach bankowych. 
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Emitent uważa, iż włączenie w struktury Grupy Kapitałowej podmiotów zagranicznych i 

krajowych wraz z wprowadzeniem nowych usług pozwoli nie tylko na zbudowanie pożądanej 

skali działania, lecz również na osiągnięcie efektów synergii, m.in. poprzez optymalizację 

kosztów, umacniając pozycję Emitenta jako wiodącego gracza w atrakcyjnym i dynamicznie 

rozwijającym się segmencie rynku outsourcingu. 

Zarząd Emitenta regularnie aktualizuje wyznaczone cele strategiczne dostosowując je do 

nowych potrzeb i uwarunkowań, jakie stawia rynek. Dzięki bieżącemu monitorowaniu 

sytuacji w branży outsourcingu, Emitent jest w stanie nakreślić kierunki działań, które 

powinny prowadzić do wzrostu udziału w rynku oraz zwiększenia wyników ze sprzedaży i 

utrzymania wysokiej rentowności świadczonych usług. 

Wdrożenie przyjętej strategii umożliwi Spółce podjąć kolejne działania w zakresie 

pozyskania kapitału w formie oferty publicznej, co powinno umożliwić Spółce debiut jej akcji 

na rynku regulowanym w Polsce oraz dalszy dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej. Środki 

pozyskane z potencjalnej oferty publicznej stanowiłyby główne źródło finansowania dla 

akwizycji dokonywanych przez Emitenta i stanowiących pierwszy filar jego strategii. Emitent 

nie planuje obecnie zaciągania nowych zobowiązań celem sfinansowania potencjalnych 

przejęć i realizacji pierwszego filara strategii. 

4.13 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 niniejszym punkcie zaprezentowano najważniejsze inwestycje w okresie objętym 

skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym tj. od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 

2011 roku dokonane przez Emitenta. Celem uzupełnienia prezentacji historii Emitenta, 

zaprezentowano również inwestycje kapitałowe Emitenta dokonane od dnia 1 stycznia 2012 

roku do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego. 

Najważniejsze inwestycje Emitenta dokonane w 2011 roku 

 Nabycie udziałów w New Line Media 

Emitent na podstawie umowy sprzedaży udziałów z 22 października 2011 roku nabył 

łącznie 2.100 udziałów o całkowitej wartości nominalnej 105.000 złotych stanowiących 

100% kapitału zakładowego New Line Media. Cena zapłacona za nabyte udziały wynosiła 

105.000 złotych i była równa ich wartości nominalnej. Emitent sfinansował nabycie 

udziałów ze środków własnych. W opinii Zarządu cena zapłacona przez Emitenta za 2.100 

udziałów New Line Media odpowiadała wartości rynkowej New Line Media na dzień 

nabycia udziałów. Sprzedającymi udziały w New Line Media były osoby fizyczne będące 

jednocześnie Założycielami Emitenta, tj. Adam Stańczak, Szymon Pikula oraz Marcin 

Skrzypiec. Nabycie 2.100 udziałów w New Line Media nie było uzależnione od spełnienia 

jakichkolwiek warunków. 

 

 Nabycie udziałów w GreyMatters 

Emitent na podstawie umowy sprzedaży udziałów z 8 listopada 2011 roku nabył łącznie 

1.600 udziałów o całkowitej wartości nominalnej 160.000 złotych stanowiących 100% 

kapitału zakładowego GreyMatters. Cena zapłacona za nabyte udziały wynosiła 160.000 

złotych i była równa ich wartości nominalnej. Emitent sfinansował nabycie udziałów ze 
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środków własnych. W opinii Zarządu cena zapłacona przez Emitenta za 1.600 udziałów 

GreyMatters nie była wyższa od wartości rynkowej GreyMatters na dzień nabycia 

udziałów. Sprzedającymi udziały w GreyMatters były osoby fizyczne będące jednocześnie 

Założycielami Emitenta, tj. Adam Stańczak, Szymon Pikula oraz Marcin Skrzypiec. 

Nabycie 1.600 udziałów w GreyMatters nie było uzależnione od spełnienia jakichkolwiek 

warunków. 

 

W okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent 

dokonał istotnej inwestycji przejmując kontrolę nad dwiema spółkami kapitałowymi 

działającymi na rynku usług marketingowego wsparcia sprzedaży na rynku włoskim. 

Najważniejsze inwestycje Emitenta dokonane w 2012 roku 

 Nabycie akcji w Trade 

W dniu 27 czerwca 2012 roku, po spełnieniu warunków zawieszających przewidzianych w 

Warunkowej Umowie Sprzedaży z dnia 31 maja 2012 roku Emitent nabył 100% akcji w 

spółce Trade S.p.A. z siedzibą w Turynie, funkcjonującej jako spółka akcyjna na 

podstawie prawa Włoch. Płatność za nabywane akcje Trade S.p.A. została podzielona na 

dwie raty: 

 pierwsza rata płatna w formie przelewu pieniężnego w dniu 27 czerwca 2012 roku, w 

kwocie 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) euro; 

 druga rata płatna w formie nowo wyemitowanych akcji Emitenta serii C, o całkowitej 

wartości emisyjnej określonej w złotych na kwotę 10.912.170,20 zł (dziesięć 

milionów dziewięćset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt złotych i dwadzieścia 

groszy), która po przeliczeniu na euro będzie wynosić 2.650.000 (dwa miliony 

sześćset pięćdziesiąt tysięcy). 

Do dnia rozpoczęcia notowań Akcjami Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu 100% 

akcji Trade S.p.A. stanowi przedmiot zastawu ustanowionego przez Emitenta na rzecz 

Green S.r.l. jako zabezpieczenie dla zobowiązań Emitenta wynikających z postanowień 

Warunkowej Umowy Sprzedaży. 

 

 Nabycie udziału w Promotion Intrade przez Trade 

W dniu 12 lipca 2012 roku, spółka Trade S.p.A. znajdująca się pod kontrolą Emitenta, po 

spełnieniu warunków zawieszających przewidzianych w Warunkowej Umowie Sprzedaży 

z dnia 31 maja 2012 roku, nabyła udział w spółce Promotion Intrade S.r.l. z siedzibą w 

Mediolanie stanowiący 100% kapitału zakładowego Promotion, która funkcjonuje jako 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie prawa Włoch. Cena zapłacona za 

udział  Promotion została określona w formie przelewu pieniężnego w wysokości 

1.000.000 (jeden milion) euro, z zastosowaniem w okresie do dnia 30 października 2012 

roku mechanizmu korekty ceny uzależnionego od wielkość środków pieniężnych 

występujących w Promotion na dzień 5 lipca 2012 roku. 

 

Cena nabycia akcji Trade oraz udziału w Promotion została określona w łącznej wysokości 

5 mln (pięć milionów) euro, z zastosowaniem mechanizmu korekty ceny, co w rezultacie 
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pozwoliło ustalić ostateczną cenę nabycia w wysokości 4,9 mln (cztery miliony 

dziewięćset tysięcy) euro. Cena nabycia została określona w wyniku długotrwałych 

negocjacji prowadzonych przez przedstawicieli Emitenta i jego doradców z 

przedstawicielami i doradcami Green S.r.l. Przed przystąpieniem do negocjacji Emitent 

dokonał szczegółowej weryfikacji stanu prawnego oraz aktualnej sytuacji finansowej, a w 

szczególności rentowności Spółek Włoskich, co umożliwiło mu podjęcie decyzji o 

przystąpieniu do negocjacji i zaakceptowaniu przedstawionej powyżej, całkowitej ceny 

nabycia Spółek Włoskich. Uwzględniając dane finansowe Spółek Włoskich za 2012 rok, 

przedstawione w punkcie 5.4, można oszacować, że cena nabycia Spółek Włoskich 

stanowiła niespełna 3–krotność łącznego zysku operacyjnego EBITDA Spółek Włoskich 

za 2012 rok, z zastrzeżeniem, że dane finansowe Trade obejmują okres 9 miesięcy, z 

uwagi na powstanie Trade w końcu marca 2012 roku. W opinii Zarządu łączna cena 

zapłacona za Spółki Włoskie nie przekracza ich wartości rynkowej. 

4.14 Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, 
układowym lub likwidacyjnym 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent nie jest podmiotem postępowania 

upadłościowego, układowego lub likwidacyjnego. 

4.15 Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, 
arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć 
istotne znaczenie dla działalności Emitenta 

Wobec Emitenta nie wszczęto żadnych postępowań ugodowych, arbitrażowych lub 

egzekucyjnych. 

4.16 Informacja na temat wszystkich 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 

W okresie ostatnich 12 miesięcy wobec Emitenta nie toczyło się, ani nie toczy obecnie żadne 

postępowanie przed organami rządowymi, postępowanie sądowe lub arbitrażowe, które 

mogły lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta. Według wiedzy 

Emitenta, na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie ma podstaw, aby 

postępowania takie wystąpiły. 

4.17 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 

Zgodnie z postanowieniami zapisanymi Warunkowej Umowy Sprzedaży z dnia 31 maja 2012 

roku (oraz postanowieniami przyjętymi w Porozumieniu o zmianie Warunkowej Umowy 

Sprzedaży zawartym w dniu 14 czerwca 2012 roku) Green S.r.l. ma prawo dokonywać 

sprzedaży Akcji Serii C Emitenta objętych w ramach subskrypcji prywatnej po ich 

wprowadzeniu do Alternatywnego Systemu Obrotu, pod warunkiem, iż rozpoczęcie notowań 

tymi akcjami rozpocznie się do dnia 31 marca 2013 roku.  Jeżeli do dnia 31 grudnia 2013 

roku Green S.r.l. nie sprzeda żadnej akcji ASM Group S.A., Emitent odkupi od Green S.r.l. na 
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jej żądanie taką liczbę akcji Emitenta, która według ich ceny emisyjnej stanowi równowartość 

1.000.000 (jeden milion) euro. W przypadku, gdy Green S.r.l. sprzeda jakąkolwiek akcję 

ASM Group S.A. na rynku NewConnect do dnia 31 grudnia 2013 roku, kwota zobowiązania 

do odkupu przez Emitenta (1.000.000 euro) zostanie pomniejszona o kwotę stanowiącą 

równowartość iloczynu liczby akcji Emitenta sprzedanych przez Green S.r.l. na rynku 

NewConnect i ceny emisyjnej tych akcji. 

Jeżeli Akcje Serii C Emitenta nie będą notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu do dnia 

31 marca 2013 roku, wówczas Green S.r.l. będzie zobowiązana do odsprzedaży Emitentowi 

wszystkich Akcji Serii C w zamian za cenę sprzedaży równą 2.650.000 (dwa miliony sześćset 

pięćdziesiąt tysięcy) euro. W takim przypadku Emitent, po nabyciu Akcji Serii C dokona ich 

umorzenia. 

Poza wymienionymi powyżej Emitent, według swojej najlepszej wiedzy, nie posiada 

zobowiązań, które mogą mieć bezpośredni lub pośredni i istotny wpływ na jego zobowiązania 

wobec posiadaczy instrumentów finansowych. 

4.18 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 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym tj. od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 

2011 roku, nie wystąpiła nietypowa okoliczność bądź zdarzenie, które miało wpływ na wynik 

z działalności gospodarczej.  

Emitent nie zalicza do nietypowych zdarzeń inwestycji kapitałowych zrealizowanych przez 

Emitenta w 2011 roku i opisanych w punkcie 4.13 Dokumentu Informacyjnego. 

4.19 Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i 
finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla 
ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych 

Najistotniejsze zdarzenia jakie miały miejsce w okresie po 31 grudnia 2011 roku obejmują: 

 nabycie 100% akcji spółki Trade S.p.A. przez Emitenta w dniu 28 czerwca 2012 roku; 

 nabycie udziału stanowiącego 100% kapitału zakładowego spółki Promotion Intrade 

S.r.l. przez spółkę Trade S.p.A. w dniu 12 lipca 2012 roku. 

Informacje na temat opisanych powyżej inwestycji kapitałowych Emitenta zostały 

przedstawione w punkcie 4.13 Dokumentu Informacyjnego. 

Poza opisanymi powyżej zdarzeniami w okresie między 31 grudnia 2011 roku a datą 

Dokumentu Informacyjnego nie wystąpiły żadne inne istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, 

majątkowej ani finansowej Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej. 

4.20 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta 

4.20.1 Zarząd Emitenta i Prokurenci 

Zgodnie ze Statutem Zarząd Emitenta składa się z dwóch do czterech członków, w tym 

Prezesa Zarządu powoływanych na okres wspólnej pięcioletniej kadencji. Członkowie 

Zarządu mogą być powoływani do pełnienia swoich funkcji na kolejne kadencje Zarządu. 
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Statut przyznaje osobiste uprawnienie akcjonariuszom będącym Założycielami Spółki do 

powoływania i odwoływania dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, tak długo, 

jak Założyciele posiadać będą bezpośrednio akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 

30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pozostałych członków Zarządu 

powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może również zawieszać w 

czynnościach członków Zarządu. 

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu 

działający łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.  

Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza, która reprezentuje 

Spółkę również w sporach z członkami Zarządu.  

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Zarząd Emitenta jest dwuosobowy. W 

skład Zarządu Spółki wchodzą: 

 Adam Stańczak – Prezes Zarządu, powołany na to stanowisko w dniu 5 sierpnia 2010 

roku; 

 Marcin Skrzypiec – Członek Zarządu ds. Finansów, powołany na to stanowisko w 

dniu 5 sierpnia 2010 roku; 

Mandaty obecnych członków Zarządu Emitenta wygasną z dniem odbycia Walnego 

Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, które 

zgodnie z art. 395 § 1 KSH powinno odbyć się do dnia 30 czerwca 2016 roku. Termin upływu 

kadencji, na którą zostali powołani wskazani powyżej członkowie Zarządu Emitenta  mija w 

dniu 5 sierpnia 2015 roku. 

Adam Stańczak, Prezes Zarządu 

Adam Stańczak pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki od momentu jej zawiązania. Adam 

Stańczak ma 35 lat, ukończył Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie na wydziale 

Zarządzania i Marketingu uzyskując tytuł zawodowy magistra. W swojej karierze zawodowej 

pełnił szereg funkcji kierowniczych w spółkach kapitałowych oraz osobowych, w tym 

podmiotów świadczących usługi z zakresu marketingowego wsparcia sprzedaży. Adam 

Stańczak był w 1998 roku jednym z założycieli PARTNERASM s.c., funkcjonującej jako 

ogólnokrajowa agencja marketingowa realizująca usługi z zakresu merchandisingu i promocji 

w największych sieciach handlowych. Adam Stańczak jest jednym z Założycieli Emitenta 

oraz jego Akcjonariuszem. 

Marcin Skrzypiec, Członek Zarządu ds. Finansów 

Marcin Skrzypiec pełni funkcję członka Zarządu odpowiedzialnego za sprawy finansowe w 

Spółce od momentu jej zawiązania. Marcin Skrzypiec ma 35 lat, ukończył Wyższą Szkołę 

Handlu i Prawa w Warszawie na kierunkach Zarządzanie oraz Finanse Międzynarodowe 

uzyskując tytuł zawodowy magistra. Marcin Skrzypiec złożył z wynikiem pozytywnym 

egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. 

Marcin Skrzypiec posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu 

marketingu i promocji. Marcin Skrzypiec był w 1998 roku jednym z założycieli 

PARTNERASM s.c., a w kolejnych latach pełnił różne funkcje kierownicze w spółkach 

osobowych i kapitałowych realizujących usługi z obszaru marketingowego wsparcia 

sprzedaży.  
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Marcin Skrzypiec jest jednym z Założycieli Emitenta oraz jego Akcjonariuszem. Obecnie 

pełni również funkcję Wiceprezesa Zarządu New Line Media będącej Jednostką Zależną 

Emitenta. 

Włodzimierz Skrzypiec,  Prokurent 

Włodzimierz Skrzypiec jest prokurentem Spółki (prokura samoistna). Włodzimierz Skrzypiec 

ma 58 lat, ukończył Politechnikę w Karl-Marx-Stadt w Niemczech na wydziale Elektroniki i 

uzyskał nostryfikację dyplomu w Polsce. Włodzimierz Skrzypiec jest również absolwentem 

podyplomowego studium na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i 

Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. 

Bogate doświadczenie zawodowe Włodzimierza Skrzypca obejmuje m.in. pracę na różnych 

szczeblach, w tym na stanowiskach kierowniczych, w przedsiębiorstwach handlowych 

działających na rynku przemysłu lotniczego oraz na rynku komputerów osobistych, a także 

funkcje kierownicze w agencjach marketingowo – promocyjnych. 

Włodzimierz Skrzypiec jest Akcjonariuszem Emitenta. 

4.20.2 Rada Nadzorcza Emitenta 

Zgodnie ze Statutem Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym 

Przewodniczącego. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat, a jej członków powołuje na 

okres wspólnej kadencji i odwołuje Walne Zgromadzenie. Przewodniczący Rady Nadzorczej 

jest wybierany spośród jej członków na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej 

przypadającym w nowej kadencji lub po wygaśnięciu mandatu Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej, w trakcie trwania jego kadencji. Statut Emitenta nie przewiduje żadnych 

uprawnień osobistych do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Emitenta. 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego skład osobowy Rady Nadzorczej 

Emitenta jest następujący: 

 Maciej Cudny – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 

 Jacek Kuczewski – Członek Rady Nadzorczej; 

 Paweł Młynarski – Członek Rady Nadzorczej; 

 Filip Nazar – Członek Rady Nadzorczej; 

 Rafał Micorek – Członek Rady Nadzorczej. 

Maciej Cudny oraz Paweł Młynarski zostali powołani w skład Rady Nadzorczej w dniu 5 

sierpnia 2010 roku. Filip Nazar został powołany w skład Rady Nadzorczej w dniu 18 

listopada 2010 roku. Rafał Micorek został powołany w skład Rady Nadzorczej w dniu 18 

czerwca 2012 roku. Jacek Kuczewski został powołany w skład Rady Nadzorczej w dniu 16 

listopada 2012 roku. Termin kadencji wszystkich wskazanych powyżej członków Rady 

Nadzorczej upływa w dniu 5 sierpnia 2015 roku. 

Mandaty obecnych członków Rady Nadzorczej Emitenta wygasną z dniem zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku.  

Maciej Cudny jest Akcjonariuszem Emitenta. 



ASM Group S.A.       

Dokument Informacyjny 

89 

4.20.3 Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy 

posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu  

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Emitenta wynosi 

59.053.455 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt 

pięć złotych) i dzieli się na 59.053.455 (pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt trzy 

tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) równych i niepodzielnych Akcji o wartości nominalnej 1 zł 

(jeden złoty) każda akcja, w tym: 

 102.000 (sto dwa tysiące) Akcji zwykłych na okaziciela Serii A, 

 53.654.285 (pięćdziesiąt trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście 

osiemdziesiąt pięć) Akcji zwykłych na okaziciela Serii B, 

 5.297.170 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto 

siedemdziesiąt) Akcji zwykłych na okaziciela Serii C. 

Struktura akcjonariatu Emitenta została zaprezentowana w poniższej tabeli.  

 
Tab. 13: Struktura akcjonariatu ASM Group S.A. na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego. 

Akcjonariusz 
Liczba Akcji  

(szt.) 

Seria Akcji  

(szt.) 

Udział w kapitale 

zakładowym (%) 

Udział w głosach na 

Walnym 

Zgromadzeniu (%) 

Adam Stańczak 
34 000 A 

29,43% 29,43% 
17 348 219 B 

Marcin Skrzypiec 
34 000 A 

29,43% 29,43% 
17 348 219 B 

Tatiana Pikula 
34 000 A 

29,43% 29,43% 
17 348 219 B 

Green S.r.l. 5 297 170  C 8,97% 8,97% 

Włodzimierz Skrzypiec 804 814 B 1,36% 1,36% 

Maciej Cudny 804 814 B 1,36% 1,36% 

RAZEM 59 053 455 - 100% 100% 

Źródło: Emitent. 

Każda Akcja Serii A, Serii B oraz Serii C daje prawo do jednego głosu na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta. Statut nie przewiduje prawa pierwokupu w przypadku sprzedaży 

jakichkolwiek Akcji Emitenta. 



ASM Group S.A.       

Dokument Informacyjny 

90 

5. SPRAWOZDANIA FINANSOWE 

5.1 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2011 rok. 
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5.2 Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego  za 2011 rok. 
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5.3 Wybrane skonsolidowane dane finansowe za IV kwartał oraz 12 miesięcy 2012 
roku. 

Poniższa tabela prezentuje wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu Emitenta 

na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz dane porównawcze na dzień 31 grudnia 2011 roku. 

 

Tab. 14: Wybrane dane ze skonsolidowanego bilansu Emitenta (zł). 

Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Kapitał własny 69 784 956,25 55 685 034,75 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 44 682 703,33 36 465 166,23 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 709 648,46 768 724,95 

Zobowiązania długoterminowe 5 962 269,91  3 312 269,91 

Zobowiązania krótkoterminowe 46 239 854,76 35 395 531,41 

Źródło: Emitent. 

Największą pozycję zobowiązań krótkoterminowych w skonsolidowanych pasywach 

Emitenta na koniec 2012 roku stanowiły kredyty i pożyczki w łącznej kwocie ponad 18.855 

tys. złotych, z czego 13.735 tys. złotych stanowiły zobowiązania Spółek Włoskich, a 5.120 

tys. złotych zobowiązania Spółek Polskich. Spółki z Grupy Emitenta na koniec 2012 roku 

wykorzystywały finansowanie w postaci 5 linii kredytowych oraz 1 kredyt zaliczkę w formie 

odnawialnego limitu. Łączny, maksymalny limit kredytowy przypadający na Spółki Polskie z 

Grupy Emitenta wynosi 4.500 tys. złotych, a łączny, maksymalny limit kredytowy Spółek 

Włoskich wynosi 4.250 tys. euro. 

Ponadto, na dzień 31 grudnia 2012 roku Grupa Emitenta posiadała 17.352 tys. złotych 

zobowiązań z tytułu dostaw i usług płatnych w terminie do 12 miesięcy, które obejmowały 

głównie zobowiązania wobec podmiotów świadczących na rzecz spółek z Grupy Emitenta 

usługi outsourcingu w zakresie zatrudniania pracowników terenowych na stanowiska 

merchandiserów oraz promotorów. Z tej kwoty zobowiązania w wysokości 12.681 tys. 

złotych obejmowały Spółki Włoskie, a zobowiązania w wysokości 4.671 tys. złotych – Spółki 

Polskie. 

Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 7.175 tys. złotych stanowiły zobowiązania 

publicznoprawne obejmujące głównie świadczenia na rzecz pracowników terenowych, tj. 

merchandiserów i promotorów. Wysokość tych zobowiązań na koniec 2012 roku wynikała z 

zatrudniania znacznej liczby merchandiserów i promotorów, przede wszystkim w Spółkach 

Włoskich oraz wysokich kosztów świadczeń socjalnych dla pracowników we Włoszech.   

Emitent ocenia wskazany powyżej poziom zobowiązań krótkoterminowych jako 

akceptowalny i nie identyfikuje istotnych ryzyk związanych z wartością zobowiązań 

krótkoterminowych obciążających Emitenta. 

W kolejnej tabeli zaprezentowano wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego rachunku 

zysków i strat Emitenta za 2012 rok oraz dane porównawcze z 2011 roku. Ponadto, 

przedstawiono wybrane dane finansowe za 4. kwartał 2012 roku wraz z danymi 

porównawczymi za analogiczny okres roku 2011. 

 
Tab. 15: Wybrane dane ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat Emitenta (zł). 

Wyszczególnienie 
01.01.2012 - 

31.12.2012 

01.01.2011 - 

31.12.2011 

01.10.2012 - 

31.12.2012 

01.10.2011 - 

31.12.2011 

Przychody netto ze sprzedaży 144 436 845,43 39 384 265,24 43 264 244,00 38 994 625,04 
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Amortyzacja 1 343 557,93 306 346,25 559 203,04 306 346,25 

Zysk / Strata na sprzedaży 8 185 114,95 2 951 459,86 4 463 933,93 3 225 811,33 

Zysk / Strata z działalności 

operacyjnej 
5 170 434,84 3 399 364,93 3 578 256,05 3 673 714,50 

Zysk / Strata brutto 4 387 194,89 2 494 073,18 2 561 187,59 2 768 506,33 

Zysk / Strata netto 2 673 798,31 1 933 664,71 1 130 447,76 2 203 701,45 

Źródło: Emitent. 

Analizując skonsolidowane dane finansowe Emitenta za 2012 rok należy uwzględnić, że 

Spółki Włoskie zostały objęte konsolidacją dopiero w połowie roku, tj. po objęciu kontroli 

nad tymi spółkami przez Emitenta. W rezultacie na ostateczny skonsolidowany zysk netto 

Emitenta miały wpływ dane finansowe Spółek Włoskich wyłącznie za drugie półrocze 2012 

roku. Ponadto, Emitent podkreśla, iż istotną pozycją kosztową niestanowiącą odpływu 

środków pieniężnych jest amortyzacja wartości firmy, która w ujęciu skonsolidowanym w 

2012 roku wyniosła ponad 2.780 tys. złotych.  
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5.4 Wybrane dane finansowe Spółek Włoskich 

W niniejszym punkcie zostały przedstawione wybrane dane finansowe Spółek Włoskich za 

2012 rok, tj. wybrane dane finansowe Trade oraz, osobno, wybrane dane finansowe 

Promotion. Przedstawione poniżej dane Spółek Włoskich obejmują okres dłuższy niż 6 

miesięcy od początku lipca do końca grudnia 2012 roku, które zostały uwzględnione przy 

konsolidacji danych finansowych Emitenta za 2012 rok. 

Dane bilansowe zostały przeliczone z euro na złote przy wykorzystaniu średniego kursu NBP 

z dnia 31 grudnia 2012 roku, który wynosił 4,0882 złotych za 1 euro. 

Wybrane dane finansowe Trade z rachunku zysków i strat zostały przeliczone na złote przy 

wykorzystaniu średniego kursu walutowego euro za okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2012 

roku, który na podstawie danych NBP został określony w wysokości 4,1700 złotych za 1 

euro. 

Wybrane dane finansowe Promotion z rachunku zysków i strat zostały przeliczone na złote 

przy wykorzystaniu średniego kursu walutowego euro za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 

grudnia 2012 roku, który na podstawie danych NBP został określony w wysokości 4,1852 

złotych za 1 euro. 

Wybrane dane finansowe Trade za 2012 rok zostały zaprezentowane w poniższych tabelach. 

 
Tab. 16: Wybrane dane z bilansu Trade na dzień 31 grudnia 2012 roku (zł). 

Wyszczególnienie 31.12.2012 

Kapitał własny 19 999 433,52 

Należności długoterminowe 0,00 

Należności krótkoterminowe 25 802 445,36 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 922,19 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 25 865 092,94 

Źródło: Emitent. 

 
Tab. 17: Wybrane dane z rachunku zysków i strat Trade za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 

roku, obejmujące 9 miesięcy (zł). 

Wyszczególnienie 27.03.2012 - 31.12.2012 

Przychody netto ze sprzedaży 50 808 135,84 

Amortyzacja 1 290 980,81 

Zysk / Strata na sprzedaży 4 876 386,71 

Zysk / Strata z działalności operacyjnej 4 768 386,93 

Zysk / Strata brutto 4 390 648,32 

Zysk / Strata netto 2 548 618,01 

Źródło: Emitent. 

 

Należy podkreślić, że przestawione powyżej dane finansowe Trade obejmują okres 

nieznacznie przekraczający 9 miesięcy. Trade została zawiązana w dniu 27 marca 2012 roku, 

po wniesieniu aportem do Trade przedsiębiorstwa włoskiej spółki Gruppo Trade Service 

S.r.l., a działalność operacyjną rozpoczęła na początku kwietnia 2012 roku. 

Poniższe tabele prezentują wybrane dane finansowe Promotion za 2012 rok. 
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Tab. 18: Wybrane dane z bilansu Promotion na dzień 31 grudnia 2012 roku (zł). 

Wyszczególnienie 31.12.2012 

Kapitał własny 504 565,64 

Należności długoterminowe 0,00 

Należności krótkoterminowe 8 062 228,84 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 77 892,47 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 7 516 932,46 

Źródło: Emitent. 

 

Tab. 19: Wybrane dane z rachunku zysków i strat Promotion za 2012 rok (zł). 

Wyszczególnienie 01.01.2012 - 31.12.2012 

Przychody netto ze sprzedaży 25 417 169,46 

Amortyzacja 55 709,44 

Zysk / Strata na sprzedaży 1 449 650,79 

Zysk / Strata z działalności operacyjnej 1 391 338,14 

Zysk / Strata brutto 1 250 564,14 

Zysk / Strata netto 378 649,25 

Źródło: Emitent. 
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5.5 Informacje finansowe pro forma 

Wprowadzenie 

Celem sporządzenia niniejszych informacji finansowych pro forma na dzień 31 grudnia 2011 

roku jest  przedstawienie wpływu dokonanych przez Emitenta transakcji: 

1) przejęcia spółki PARTNERASM S.A., 

2) nabycia 100% udziałów w GreyMatters, 

3) nabycia 100% udziałów w New Line Media, 

4) nabycia 75% udziałów w MDC (na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego 

MDC nie wchodzi już w skład Grupy Emitenta), 

na skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Emitenta w taki sposób, jakby transakcje 

te zostały dokonane w dniu 1 stycznia 2011 roku.  

Istotne różnice między wartościami zaprezentowanymi w informacjach finansowych pro 

forma za 2011 rok, a wartościami przedstawionymi w skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym Emitenta za 2011 rok wynikają z charakteru informacji pro forma. 

Przedstawione w niniejszym punkcie informacje pro forma prezentują hipotetyczną sytuację 

finansową Emitenta, przy założeniu, że wszystkie transakcje opisane w punktach 1) – 4) 

powyżej zostałyby zrealizowane i rozliczone w księgach finansowych w dniu 1 stycznia 2011 

roku. W związku z powyższym informacje finansowe pro forma prezentują wyniki Grupy 

Emitenta w taki sposób, gdyby Emitent już od pierwszego stycznia 2011 roku posiadał 

kontrolę nad polskimi Jednostkami Zależnymi Emitenta. 

Największy wpływ na różnice między informacjami finansowymi pro forma, a danymi ze 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za 2011 rok zaprezentowanymi w 

punkcie 5.3 ma przedstawienie informacji finansowych pro forma w taki sposób, jakby 

Emitent połączył się z PARTNERASM S.A. już w dniu 1 stycznia 2011 roku, a w rezultacie 

od tej daty konsolidacją objęte byłyby dane finansowe PARTNERASM S.A. oraz GTS. W 

rzeczywistości, dane finansowe PARTNERASM S.A. oraz GTS zostały objęte konsolidacją 

dopiero od 30 września 2011 roku, co należy uwzględnić porównując zarówno wielkość 

skonsolidowanych przychodów, jak i skonsolidowanych zysków wykazanych w punkcie 5.3 

oraz w informacjach finansowych pro forma.  

Informacje finansowe pro forma przygotowano zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).  
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Skonsolidowane pro forma sprawozdanie z sytuacji majątkowej Emitenta za 2011 rok 
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Skonsolidowane pro forma sprawozdanie z całkowitych dochodów 
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Opina do informacji finansowych pro forma 
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5.6 Wybrane historyczne dane finansowe PARTNERASM S.A. 

Poniżej przedstawiono dane finansowe PARTNERASM S.A. za okres od dnia 1 stycznia 

2011 roku do dnia 30 września 2011 roku, tj. do dnia rejestracji połączenia ASM Group S.A. 

z PARTNERASM S.A. 

 

Tab. 20: Rachunek zysków i strat PARTNERASM S.A. (zł) 

 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01.2011 - 30.09.2011 

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI 17 123 112,68 

    - od jednostek powiązanych 5 272 428,78 

I.    Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 850 683,90 

II.    Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,  0,00  

    zmniejszenie - wartość ujemna) 0,00  

III.    Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00  

IV.    Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 12 986 781,03 

I.    Amortyzacja  55 477,70 

II.    Zużycie materiałów i energii 328 523,90 

III.    Usługi obce 10 022 438,20 

IV.    Podatki i opłaty, w tym: 92 340,52 

    - podatek akcyzowy 0,00  

V.    Wynagrodzenia 970 111,44 

VI.    Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 96 124,00 

VII.    Pozostałe koszty rodzajowe 1 421 765,27 

VIII.    Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00  

C. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B) 4 136 331,65 

D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 58 712,98 

I.    Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 47 065,38 

II.    Dotacje 0,00 

III.    Inne przychody operacyjne 11 647,60 

E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 19 681,24 

I.    Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00  

II.    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00  

III.    Inne koszty operacyjne 19 681,24 

F. ZYSK / STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) 4 175 363,39 

G. PRZYCHODY FINANSOWE 10 435,81 

I.    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym : 0,00 

    -od jednostek powiązanych  0,00  

II.    Odsetki, w tym: 10 435,81 

    - od jednostek powiązanych  0,00  

III.    Zysk ze zbycia inwestycji 0,00  

IV.    Aktualizacja wartości inwestycji  0,00  

V.    Dodatnie różnice kursowe 0,00  

H. KOSZTY FINANSOWE 50 768,12 

I.   Odsetki, w tym:  50 768,12 

    -dla jednostek powiązanych 0,00  

II.    Strata ze zbycia inwestycji 0,00  
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III.    Aktualizacja wartości inwestycji  0,00  

IV.    Ujemne różnice kursowe 0,00 

I. ZYSK / STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) 4 135 031,08 

J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.) 0,00 

I.    Zyski nadzwyczajne  0,00  

II.    Straty nadzwyczajne 0,00  

K. ZYSK / STRATA BRUTTO (I+/-J) 4 135 031,08 

L.    Podatek dochodowy 793 609,00 

M.    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty 0,00  

N. ZYSK / STRATA NETTO (K-L-M) 3 341 422,08 

Źródło: Emitent. 

 

Tab. 21: Aktywa PARTNERASM S.A. (zł). 

 AKTYWA 30.09.2011 

A AKTYWA TRWAŁE 9 115 144,51 

 I. Wartości niematerialne i prawne  1 496,25 

 1.    Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00  

 2.    Wartość firmy 0,00  

 3.    Inne wartości niematerialne i prawne;  1 496,25 

 4.    Zaliczki na poczet wartości niematerialnych prawnych 0,00  

  II. Rzeczowe aktywa trwałe 98 398,26 

 1.    Środki trwałe 98 398,26 

 a.      Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 0,00  

 b.      Budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej i lądowej 0,00  

 c.      Urządzenia techniczne i maszyny 47 279,22 

 d.      Środki transportu 10 259,15 

 e.       Inne środki trwałe 40 859,89 

 2.    Środki trwałe w budowie 0,00  

 3.    Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00  

 III. Należności długoterminowe 0,00 

 1.    Od  jednostek powiązanych 0,00  

 2.    Od  pozostałych jednostkach 0,00  

 IV. Inwestycje długoterminowe 9 015 250,00 

 1.    Nieruchomości /grunty/ 0,00  

 2.    Wartości niematerialne i prawne  0,00  

 3.    Długoterminowe aktywa finansowe 9 015 250,00 

 a.      W jednostkach powiązanych  9 015 250,00 

 b.      W pozostałych jednostkach 0,00  

 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 

 1.     Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00  

  2.      Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 

 B AKTYWA OBROTOWE 8 196 412,74 

 I. Zapasy 59 236,81 

 1.    Materiały 0,00 

 2.    Półprodukty i produkty w toku 0,00  

 3.    Produkty gotowe 0,00 

 4.    Towary 0,00  

 5.    Zaliczki na dostawy 59 236,81 
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 II. Należności krótkoterminowe 8 096 187,33 

 1.    Należności od jednostek powiązanych 0,00  

 2.     Należności od pozostałych jednostek 8 096 187,33 

 a.       Z tytułu dostaw i usług 7 706 238,94 

   - do 12 m-cy. 7 706 238,94 

   - po wyżej 12 m-cy. 0,00  

 b.       Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych 1 213,67 

        i zdrowotnych oraz innych świadczeń 0,00  

 c.       Inne 388 734,72 

 d.       Dochodzone na drodze sądowej  0,00  

III Inwestycje krótkoterminowe 12 629,54 

 1.    Krótkoterminowe aktywa finansowe 12 629,54 

 a.      W jednostkach powiązanych  0,00  

 b.      W pozostałych jednostkach 0,00  

 c.      Środki pieniężne i aktywa pieniężne 12 629,54 

      - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 12 629,54 

      - inne środki pieniężne 0,00  

      - inne aktywa pieniężne 0,00  

 2.    Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00  

 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 28 359,06 

  SUMA AKTYWÓW 17 311 557,25 

Źródło: Emitent. 

 

 

Tab. 22: Pasywa PARTNERASM S.A. (zł). 

 PASYWA 30.09.2011 

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY   4 691 422,08 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 350 000,00 

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00  

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)  0,00  

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00  

V.  Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny  0,00  

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) własne 0,00  

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00  

VIII. Błąd podstawowy  0,00  

IX. Zysk (strata) netto 3 341 422,08 

X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00  

  (wielkość ujemna) 0,00  

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA  12 620 135,17 

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 

1.    Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   0,00  

2.    Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  0,00 

     - długoterminowa 0,00  

     - krótkoterminowa  0,00 

3.    Pozostałe rezerwy 0,00 

     - długoterminowe  0,00 

     - krótkoterminowe  0,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 

1.    Wobec jednostek powiązanych  0,00 

2.    Wobec pozostałych jednostek 0,00 

a.      kredyty i pożyczki  0,00 
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b.      z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   0,00 

c.      inne zobowiązania finansowe  0,00 

d.      inne  0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 12 620 135,17 

1.    Wobec jednostek powiązanych 0,00 

a.      z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 

      - do 12 miesięcy  0,00 

      - powyżej 12 miesięcy  0,00 

b.       inne   0,00 

2.    Wobec pozostałych jednostek 12 620 135,17 

a.      kredyty i pożyczki 1 431 377,79 

b.       z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   0,00 

c.       inne zobowiązania finansowe   0,00 

d.       z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6 217 180,40 

       - do 12 miesięcy 6 217 180,40 

       - powyżej 12 miesięcy   0,00 

e.       zaliczki otrzymane na dostawy 5 536,87 

f.       zobowiązania wekslowe   0,00 

g.       z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń  350 149,83 

h.       z tytułu wynagrodzeń 0,00 

i.       inne  4 615 890,28 

3.    Fundusze specjalne   0,00 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 

1.     Ujemna wartość firmy   0,00 

2.     Inne rozliczenia międzyokresowe   0,00 

      - długoterminowe 0,00 

      - krótkoterminowe   0,00 

  SUMA PASYWÓW 17 311 557,25 

Źródło: Emitent. 
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6. ZAŁĄCZNIKI 

6.1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru 
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6.2 Ujednolicony tekst Statutu Emitenta 

 

„STATUT   

ASM  GROUP  SPÓŁKI  AKCYJNEJ 

 

§ 1 

Firma Spółki 

1. Spółka działa pod firmą: ASM GROUP Spółka Akcyjna.  ---------------------------------------  

2. Spółka może używać skrótu firmy: ASM GROUP S.A., a także wyróżniającego ją znaku 

graficznego.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 2 

Siedziba i obszar działania  

1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. ---------------------------------------------------  

2. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.----------------------  

 

§ 3 

Czas trwania  

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. ------------------------------------------------------------------  

 

§ 4 

Przedmiot działalności 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: ---------------------------------------------------------------   

1) Działalność usługowa związania z przygotowaniem do druku – PKD 18.13.Z, ----------  

2) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek – PKD 45.11.Z, --  

3) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli – PKD 45.19.Z,  ------------------------------------------------------------------------  

4) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 

45.20.Z, ----------------------------------------------------------------------------------------------  

5) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli – PKD 45.32, ---------------------------------------------------------------------------  

6) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 

żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 47.11.Z,  --------------------------------  
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7) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 

47.19.Z, ----------------------------------------------------------------------------------------------  

8) Restauracje i inne placówki gastronomiczne – PKD 56.10.A, -------------------------------  

9) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) – 

PKD 56.21.Z,----------------------------------------------------------------------------------------  

10) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna – PKD 56.29.Z, -------------------------  

11) Przygotowywanie i podawanie napojów – PKD 56.30.Z, ------------------------------------  

12) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD 62.03.Z,   

13) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych – PKD 62.09.Z, -----------------------------------------------------------------  

14) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność – PKD 63.11.Z, -----------------------------------------------------------------------  

15) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana  – PKD 63.99.Z,--------------------------------------------------------------  

16) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 

68.20.Z, ----------------------------------------------------------------------------------------------  

17) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 

finansowych – PKD 70.10.Z, ---------------------------------------------------------------------  

18) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z, -----------------  

19) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

– PKD 70.22.Z,  ------------------------------------------------------------------------------------  

20) Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z, -------------------------------------------  

21) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z, --------------------------------------------  

22) Działalność związana z tłumaczeniami – PKD 74.30.Z, --------------------------------------  

23) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana – PDK 74.90.Z, --------------------------------------------------------------  

24) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z, ------------  

25) Wynajem i dzierżawa pozostałych samochodów osobowych, z wyłączeniem motocykli 

– PKD 77.12.Z, -------------------------------------------------------------------------------------  

26) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego – 

PKD 77.29.Z,  ---------------------------------------------------------------------------------------  

27) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 

77.33.Z, ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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28) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – 

PKD 78.10.Z,----------------------------------------------------------------------------------------  

29) Działalność agencji pracy tymczasowej – PKD 78.20.Z, -------------------------------------  

30) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.30.Z, -------  

31) Działalność centrów telefonicznych (call center) – PKD 82.20.Z, --------------------------  

32) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z,------  

33) Działalność związana z pakowaniem – PKD 82.92.Z, ----------------------------------------  

34) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 

indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z, -----------------------------------------------------  

35) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z. --------------------------  

2. W sytuacji, gdy podjęcie działalności gospodarczej w którejkolwiek z wyżej wymienionych 

dziedzin będzie wymagało uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka podejmie 

taką działalność w takim zakresie po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia. ---------  

3. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, 

dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa 

majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych 

podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych 

przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki 

organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie 

przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo.  -------------------------------  

 

§ 5 

Kapitał zakładowy  

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 59.053.455 złotych (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów 

pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 59.053.455 

(słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) 

akcji opłaconych w całości, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, w tym:  -----   

a) 102.000 (słownie: sto dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 

nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o kolejnych numerach od A 000001 do A 102000,  

b) 53.654.285 (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące 

dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości 

nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o kolejnych numerach od B 00000001 do B 

53654285.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
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c) 5.297.170 (słownie: pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto 

siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: 

jeden) złoty każda, o kolejnych numerach od C 0000001 do C 5297170.  ----------------------  

 

§ 6 

Akcje i prawa akcjonariuszy 

1. Akcje Spółki kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela oraz mogą 

być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.  --------------------------------------  

2. Akcje mogą być zastawiane i oddawane w użytkowanie, przy czym zastawnikowi bądź 

użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu ani prawo do 

dywidendy, wynikające z zastawionych lub oddanych w użytkowanie akcji.  ------------------  

3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.  --------------------------  

4. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.  --------------------------------------------  

5. Akcjonariusze uczestniczą w podziale zysku przeznaczonego do podziału, proporcjonalnie 

do liczby posiadanych akcji. Akcjom wszystkich emisji przysługuje równe prawo do 

dywidendy. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do 

dokonanych wpłat na akcje. ---------------------------------------------------------------------------  

6. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z 

prawem pierwszeństwa. --------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 7 

Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego 

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany i obniżany na zasadach i w trybie określonym 

w Kodeksie spółek handlowych.  ----------------------------------------------------------------------  

2. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego 

Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone (umorzenie 

dobrowolne). Wysokość kwoty do zapłaty za umarzane akcje zostanie określona 

każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia, jednakże nie może być niższa od wartości 

bilansowej każdej akcji obliczonej w oparciu o ostatnie roczne, zatwierdzone 

sprawozdanie finansowe Spółki.  ---------------------------------------------------------------------  

3. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów 

wymienionych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych. --------------------------------------  

4. W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach 

określonych przez Walne Zgromadzenie.  -----------------------------------------------------------  
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§ 8 

Organy Spółki 

Organami Spółki są:  ----------------------------------------------------------------------------------------  

1. Zarząd,  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Rada Nadzorcza,  ---------------------------------------------------------------------------------------  

3. Walne Zgromadzenie.  ----------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 9 

Zarząd 

1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 4 (czterech) członków, w tym Prezesa Zarządu.  ----------  

2. Przyznaje się osobiste uprawnienie akcjonariuszom będącym Założycielami Spółki do 

powoływania i odwoływania dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, tak długo, 

jak posiadać będą bezpośrednio akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 30% 

ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Uprawnienie to jest realizowane w 

drodze pisemnej decyzji Założycieli, wyrażonej większością co najmniej 2/3 głosów, przy 

czym każdemu z Założycieli przysługuje jeden głos w podejmowaniu decyzji o 

powoływaniu lub odwoływaniu członków Zarządu, do wyboru których uprawnieni są 

Założyciele Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------    

3. Z uwzględnieniem ust. 2 powyżej, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje pozostałych 

członków Zarządu oraz zawiesza w czynnościach członków Zarządu.  -------------------------  

4. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej 

kadencji.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje. -----------------------------  

6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok pełnienia funkcji 

członków Zarządu. --------------------------------------------------------------------------------------  

7. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji (z dniem 

oznaczonym w dokumencie rezygnacji, a w przypadku braku oznaczenia daty rezygnacji – 

z dniem doręczenia rezygnacji Spółce) lub odwołania ze składu Zarządu (z dniem 

oznaczonym w decyzji lub uchwale o odwołaniu członka Zarządu). ----------------------------  
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§ 10 

Sposób działania Zarządu 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem, wobec władz, 

instytucji i osób trzecich.  ------------------------------------------------------------------------------  

2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie przekazane do kompetencji innych 

organów Spółki przepisami Kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami niniejszego 

Statutu.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i koordynuje czynności pozostałych członków 

Zarządu.   -------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów członków Zarządu 

biorących udział w podejmowaniu uchwały, chyba że przepisy Kodeksu spółek 

handlowych przewidują surowsze wymogi podejmowania uchwał. W przypadku równej 

liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos Prezesa Zarządu.  ----------------------------  

5. Posiedzenia Zarządu zwołuje, proponuje porządek i przewodniczy im Prezes Zarządu, 

który jest także upoważniony do zmiany porządku obrad w czasie posiedzenia. W razie 

nieobecności Prezesa, jego obowiązki wykonuje wyznaczony przez niego inny członek 

Zarządu.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane poza posiedzeniem Zarządu, w trybie 

pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści 

projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzednim może 

zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek z 

pozostałych członków Zarządu. -----------------------------------------------------------------------   

7. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu określa Regulamin Zarządu.  

8. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.  ----------------------  

 

§ 11 

Reprezentacja Spółki 

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu 

działający łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----------------------  
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§ 12 

Umowy z członkami Zarządu 

1. W umowach z członkami Zarządu w imieniu Spółki występuje Rada Nadzorcza. Rada 

Nadzorcza w uchwale może upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej do 

podpisania w imieniu Rady Nadzorczej umowy z członkiem Zarządu, na warunkach 

ustalonych w uchwale Rady.  --------------------------------------------------------------------------   

2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu.  ------------------------  

3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami 

konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, 

akcjonariusz, członek władz.  --------------------------------------------------------------------------   

4. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego 

współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi 

członek Zarządu jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien powstrzymać się od 

udziału w rozstrzyganiu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole z posiedzenia 

Zarządu.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Wszyscy członkowie Zarządu są zobowiązani do działania w Zarządzie z najwyższą 

starannością, wymaganą od profesjonalnego uczestnika obrotu, zachowując w tajemnicy 

wszelkie informacje dotyczące Spółki. ---------------------------------------------------------------  

 

§ 13 

Rada Nadzorcza 

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym 

Przewodniczącego. --------------------------------------------------------------------------------------  

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.  ----------------------  

3. W składzie Rady Nadzorczej Spółki, od daty dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku 

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej dwóch członków 

powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów powiązanych ze Spółką, 

wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wraz z wyrażeniem zgody na powołanie w skład 

Rady Nadzorczej, kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa pisemne 

oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności.  -----------------------------------------------  

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest wybierany spośród członków Rady Nadzorczej, na 

pierwszym jej posiedzeniu przypadającym w nowej kadencji lub po wygaśnięciu mandatu 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w trakcie trwania jego kadencji.  ------------------------  
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5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na 

okres wspólnej kadencji.  ------------------------------------------------------------------------------  

6. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady 

Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady 

Nadzorczej.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

7. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji (z dniem 

oznaczonym w dokumencie rezygnacji, a w przypadku braku oznaczenia daty rezygnacji – 

z dniem doręczenia rezygnacji Spółce) lub odwołania ze składu Rady Nadzorczej (z dniem 

oznaczonym w decyzji lub uchwale o odwołaniu członka Rady Nadzorczej).  -----------------  

 

§ 14 

Kompetencje Rady Nadzorczej 

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór na działalnością Spółki we wszystkich obszarach 

jej działalności.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych 

uchwał, należy w szczególności:  ---------------------------------------------------------------------  

a) ocena rocznych sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych za ubiegły rok 

obrotowy, zarówno co do zgodności z przepisami prawa, księgami i dokumentami, 

jak i ze stanem faktycznym,  ------------------------------------------------------------------  

b) ocena sprawozdania Zarządu oraz wydawanie opinii dotyczącej wniosków 

Zarządu odnośnie podziału zysków i pokrycia strat,   ------------------------------------  

c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników 

oceny, o której mowa w punkcie a) i b),  ---------------------------------------------------  

d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem uprawnień 

osobistych przyznanych akcjonariuszom będącym założycielami, o których mowa 

w § 9 ust. 2, -------------------------------------------------------------------------------------  

e) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich 

członków Zarządu. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje prawo do odwołania 

się od decyzji Rady Nadzorczej o zawieszeniu do Walnego Zgromadzenia,  ----------  

f) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności 

członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji,  --------------------------  

g) ustalanie warunków umów o pracę lub innych umów o podobnym charakterze z 

członkami Zarządu oraz zawieranie tych umów w imieniu Spółki, a także ustalanie 
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zasad przyznawania i wysokości wynagrodzeń, premii dla członków Zarządu lub 

innego rodzaju dodatkowych świadczeń, ---------------------------------------------------  

h) wyrażanie zgody na wypłatę świadczeń pieniężnych przez Spółkę i podmioty 

powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu, ----------------------------------------  

i) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub jej podmiot zależny, w rozumieniu 

Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), istotnej umowy z 

podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu oraz 

podmiotami z nimi powiązanymi. Wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę 

umowy z podmiotem powiązanym nie jest wymagane w przypadku transakcji 

typowych zawieranych w toku normalnej działalności operacyjnej przez Spółkę z 

podmiotem zależnym, --------------------------------------------------------------------------  

j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej i zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,  ---  

k) wybór oraz zmiana biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych 

Spółki lub jej grupy kapitałowej,  ------------------------------------------------------------  

l) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej 

dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające 

na wypłatę takiej zaliczki,  --------------------------------------------------------------------  

m) wyrażanie zgody na nabywanie przez Spółkę własnych akcji, z wyjątkiem sytuacji 

określonej w art. 362 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych,  -------------------------  

n) rozpatrywanie wszelkich innych spraw wnoszonych przez Zarząd.  --------------------  

 

§ 15 

Sposób działania Rady Nadzorczej 

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwały na posiedzeniach Rady 

Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki wyłącznie osobiście, przy 

czym obowiązani są do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa oraz należytej 

staranności w pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej.  ----------------------------------  

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nich Przewodniczący Rady 

Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny upoważniony przez niego członek Rady 

Nadzorczej.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
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4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 

raz na kwartał.  -------------------------------------------------------------------------------------  

5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności inny upoważniony 

członek Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy lub na pisemny 

wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------- 

6. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7-dniowym powiadomieniem 

za pośrednictwem poczty elektronicznej, osobiście lub listu poleconego, chyba że 

wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez 

zachowania powyższego powiadomienia.  -----------------------------------------------------  

7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co 

najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali powiadomieni zgodnie z 

trybem określonym w ustępie 6. W przypadku niezachowania powyższego trybu, 

uchwały są ważne, gdy członek powiadomiony w krótszym terminie oświadczy na 

piśmie, że wyraża zgodę na treść uchwały Rady Nadzorczej lub stawi się na 

posiedzeniu Rady Nadzorczej.  ------------------------------------------------------------------  

8. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może nastąpić przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęte uchwały będą 

ważne pod warunkiem podpisania protokołu z danego posiedzenia przez każdego 

członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział oraz pod warunkiem, że wszyscy 

członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim 

przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu 

jest siedziba Spółki.  -------------------------------------------------------------------------------  

9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając 

swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw 

wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.  -----------------  

10. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym 

interesem Spółki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego 

głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady 

Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Za datę 

uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego.  ------------------ --- 

11. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie obiegowym. Członkowie Rady 

Nadzorczej w takiej sytuacji składają podpisy pod projektem uchwały przesłanym na 

polecenie Przewodniczącego. Uchwała jest podjęta z dniem jej podpisania przez 
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Przewodniczącego Rady Nadzorczej, po uzyskaniu podpisów wymaganej liczby 

członków Rady Nadzorczej na dokumencie uchwały. ---------------------------------------   

12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 8–11 nie dotyczy wyboru 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w 

czynnościach członków Zarządu.  ----------------------------------------------------------------  

13. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów.  ---------  

14. W przypadku równej liczby głosów, o podjęciu uchwały decyduje głos 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zaś w razie jego nieobecności na posiedzeniu – 

głos innego członka Rady Nadzorczej przewodniczącego obradom.  -----------------------  

15. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane na zasadach określonych w Kodeksie 

spółek handlowych.  --------------------------------------------------------------------------------  

16. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Rady Nadzorczej określa 

Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.  ---------------------  

17. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.  ----------------  

 

§ 16 

Walne Zgromadzenie  

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:  ----------------------------------  

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, 

sprawozdania Rady Nadzorczej, sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok 

obrotowy,  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

b) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za ubiegły 

rok obrotowy;  ----------------------------------------------------------------------------------------  

c) podział zysku lub pokrycie strat, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz 

terminu wypłaty dywidendy;  -----------------------------------------------------------------------  

d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy 

zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;  ------------------------------  

e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;  -------------------------------------  

f) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości Spółki;  -----------------------------------------  

g) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa; -------  

h) dokonywanie zmian w Statucie Spółki;  -----------------------------------------------------------  

i) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;  ------------------------------------  

j) tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy Spółki; ----------------------------------------------  
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k) powoływanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej;  ----------------------------------------  

l) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej;  ----------------------------------------------------  

m) rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki, a także jej połączenie z inną spółką;  --  

n) rozpatrywanie wszelkich innych spraw wniesionych przez Zarząd.  --------------------------  

 

§ 17 

Tryb działania Walnego Zgromadzenia 

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie.  ---------------------------------------------------  

2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane na zasadach określonych w Kodeksie spółek 

handlowych.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie 

jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.  -------------------------------  

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy 

Kodeksu spółek handlowych nie przewidują inaczej.  ---------------------------------------------  

5. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 

osobiście lub przez pełnomocnika, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek 

handlowych.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami Akcjonariusza na 

Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem postanowień art. 412
2
 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

7. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym 

Zgromadzeniu.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

8. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego 

nieobecności członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. ---------------------------  

9. Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia, określający 

szczegółowo zasady ustalania porządku obrad oraz zasady prowadzenia obrad i 

podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------------------------------  

10. Zarząd odmawia udzielenia informacji na Walnym Zgromadzeniu, jeżeli mogłoby to 

wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności 

przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych 

przedsiębiorstwa.  --------------------------------------------------------------------------------------  

11. Członkowie Zarządu mogą odmówić także udzielenia informacji akcjonariuszom, jeżeli 

udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę odpowiedzialności karnej, 

cywilnoprawnej bądź administracyjnej poszczególnego członka Zarządu.  --------------------  
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§ 18 

Gospodarka finansowa Spółki 

1. Kapitały Spółki stanowią: ------------------------------------------------------------------------------  

a) kapitał zakładowy, ------------------------------------------------------------------------------------  

b) kapitał zapasowy, -------------------------------------------------------------------------------------  

c) kapitały rezerwowe, tworzone na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia. -------------   

2. Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Spółka może tworzyć fundusze celowe. 

Utworzenie funduszu celowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -------------------  

3. O wykorzystaniu środków z kapitału zapasowego, rezerwowego oraz funduszy celowych 

utworzonych przez Spółkę decyduje Walne Zgromadzenie na zasadach określonych w 

Kodeksie spółek handlowych. -------------------------------------------------------------------------  

4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki 

na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada 

środki wystarczające na jej wypłatę.  ----------------------------------------------------------------  

5. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy jest dokonywana zgodnie z postanowieniami 

Kodeksu spółek handlowych.  -------------------------------------------------------------------------  

6. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki 

kończy się w dniu 31 grudnia 2010 roku.  -----------------------------------------------------------   

 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, na zasadach określonych w 

Kodeksie spółek handlowych. -------------------------------------------------------------------------  

2. Założycielami Spółki są: -------------------------------------------------------------------------------  

– Adam Stańczak, ---------------------------------------------------------------------------------------  

– Szymon Karol Pikula,  --------------------------------------------------------------------------------  

– Marcin Skrzypiec.  ------------------------------------------------------------------------------------  

3. W sprawach nie unormowanych Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek 

handlowych.” --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6.3 Definicje i objaśnienia skrótów 

Akcje akcje Spółki ASM Group S.A. 

Akcje Serii A 102.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii A, o wartości nominalnej 1 złoty 

każda akcja 

Akcje Serii B 53.654.285 akcji zwykłych na okaziciela Serii B, o wartości nominalnej 1 

złoty każda akcja 

Akcje Serii C  5.297.170 akcji zwykłych na okaziciela Serii C, o wartości nominalnej 1 

złoty każda akcja 

Akcje wprowadzane do obrotu w 

Alternatywnym Systemie Obrotu  

102.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii A oraz  53.654.285 akcji 

zwykłych na okaziciela Serii B oraz 5.297.170 akcji zwykłych na okaziciela 

Serii C o wartości nominalnej 1 złoty każda akcja 

Akcjonariusz  Uprawniony z Akcji Spółki 

ASO, Alternatywny System 

Obrotu 
Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2) Ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi, organizowany przez GPW 

Autoryzowany Doradca Carnelian Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie działająca jako 

Autoryzowany Doradca Emitenta 

Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – zysk 

operacyjny przed kosztami odsetkowymi i podatkami skorygowany o 

amortyzację wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzację środków 

trwałych. Stanowi popularny na rynku kapitałowym miernik rentowności 

operacyjnej. 

Emitent, Spółka, ASM Group 

S.A., Jednostka Dominująca 

ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

EUR, euro Waluta obowiązująca w państwach Unii Europejskiej, które przystąpiły do 

Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej 

FMCG Fast Moving Consumer Goods – szybko zbywalne dobra konsumpcyjne 

Giełda, GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna 

GreyMatters GreyMatters Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie 

Grupa Kapitałowa; Grupa 

Emitenta 

Grupa kapitałowa w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, w której skład 

wchodzą ASM Group S.A., Gruppo Trade Service – Polska S.A., 

GreyMatters Sp. z o.o., New Line Media Sp. z o.o., Trade S.p.A. oraz 

Promotion Intrade S.r.l. 

Green S.r.l.; Green; Gruppo 

Trade Service S.r.l. 

Green societa a responsabilita limitata, spółka kapitałowa prawa włoskiego 

działająca w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mająca 

siedzibę w Rzymie we Włoszech, pod adresem via Cardinal de Luca 22, 

numer identyfikacji podatkowej (codice fiscale): 08565420018, wpisana do 

Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Izbę Gospodarczą w Rzymie 

pod numerem RM-1116487. W dniu 9 września 2012 roku zarejestrowana 

została zmiana nazwy. Wcześniejsza nazwa brzmiała Gruppo Trade Service 

S.r.l. 

GTS Gruppo Trade Service - Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Warszawie 

GUS Główny Urząd Statystyczny 



ASM Group S.A.       

Dokument Informacyjny 

158 

Jednostka Zależna Każda ze spółek Gruppo Trade Service – Polska Sp. z o.o., GreyMatters Sp. 

z o.o.,  New Line Media Sp. z o.o., Trade S.p.A. oraz Promotion Intrade S.r.l. 

Kanał HoReCa Kanał dystrybucji usług promocji i merchandisingu obejmujący hotele i 

restauracje 

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna 

Kodeks Spółek Handlowych, 

KSH, 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 

94, poz. 1037 z późn. zm.) 

KNF, Komisja Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

MDC MDC Shelf & Display Monitoring Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Warszawie; Emitent sprzedał wszystkie posiadane udziały w 

MDC w styczniu 2013 r.; MDC nie wchodzi w skład Grupy Emitenta  

NBP Narodowy Bank Polski 

NLM, New Line Media New Line Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie 

NWZ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  

PARTNERASM S.A., Spółka 

Przejęta 

PARTNERASM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

PARTNERASM s.c. PARTNERASM A. Stańczak, Sz. Pikula, M. Skrzypiec spółka cywilna 

PARTNERASM sp. j. PARTNERASM A. Stańczak, Sz. Pikula, M. Skrzypiec spółka jawna 

PKB Produkt Krajowy Brutto 

PKD Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 33, poz. 289) 

PLN, zł, złoty Jednostka monetarna Rzeczpospolitej Polskiej 

POS, materiały POS Materiały promocyjne wspomagające działania sprzedażowe (POS – ang. 

points of sale – punkty sprzedaży) 

Promotion Intrade S.r.l., 

Promotion Intrade; Promotion 

Promotion Intrade societa a responsabilita limitata, spółka kapitałowa prawa 

włoskiego działająca w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

mająca siedzibę w Mediolanie we Włoszech, pod adresem Corso di Porta 

Nuova 46, 20121 CAP Mediolan; numer identyfikacji podatkowej (codice 

fiscale): 06552920966, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego 

przez Izbę Gospodarczą w Mediolanie pod numerem MI 1899784 

Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60) 

Organizator ASO, Organizator 

Alternatywnego Systemu Obrotu  

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 

Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Spółki ASM Group S.A. 

Regulamin, Regulamin ASO, 

Regulamin Alternatywnego 

Systemu Obrotu 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 

174/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 

dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.)  

Spółki Włoskie Trade S.p.A. oraz Promotion Intrade S.r.l. 

Statut, Statut Spółki, Statut 

Emitenta  

Statut Spółki ASM Group S.A. 
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Trade S.p.A., Trade Trade societa per azioni, spółka kapitałowa prawa włoskiego działająca w 

formie spółki akcyjnej, mająca siedzibę w Turynie we Włoszech, pod 

adresem Corso Francesco Ferrucci 77/9, 10138 Turyn; numer identyfikacji 

podatkowej (codice fiscale): 10717010010, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorstw prowadzonego przez Izbę Gospodarczą w Turynie pod 

numerem TO1156062 

UE Unia Europejska 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  

UPCC Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 

(tekst jednolity: Dz. U z 2007 r. nr 68, poz. 450 z późn. zm.) 

UPDOF Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(tekst jednolity: Dz. U z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) 

UPDOP Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(tekst jednolity: Dz. U z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) 

USD Dolar amerykański; waluta obowiązująca na terytorium Stanów 

Zjednoczonych Ameryki Północnej  

Ustawa o obrocie instrumentami 

finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 

2005 nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) 

Ustawa o ochronie konkurencji i 

konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 

U. Nr 50, poz. 331 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. z 2009 nr 185 

poz. 1439) 

Ustawa o podatku od spadku i 

darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 

2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) 

  

Warunkowa Umowa Sprzedaży Warunkowa Umowa Sprzedaży (ze wszystkimi późniejszymi zmianami) 

zawarta w dniu 31 maja 2012 roku w Turynie między ABC S.r.l. i Gruppo 

Trade Service S.r.l. (obecnie Green S.r.l.) i Cataldo Scigliano i Giuseppe 

Scigliano a Emitentem, określająca sposób oraz warunki sprzedaży 100% 

akcji Trade S.p.A. oraz 100% akcji Promotion Intrade S.r.l. 

WZA Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

Zarząd, Zarząd Emitenta  Zarząd Spółki ASM Group S.A. 

Zarząd Giełdy Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna  
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