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WSTĘP 

 

DOKUMENT INFORMACYJNY 

 

Informacje o Emitencie 

Firma: InfoScope Spółka Akcyjna 

Siedziba Gdańsk 

Adres: ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk 

KRS: 0000458312 

Telefon: +48 (58) 773 7935 

Faks: +48 (58) 739 6676 

Adres poczty elektronicznej: biuro@infoscope.pl 

Strona internetowa: www.infoscope.pl 

 

Informacje o Autoryzowanym Doradcy 

Firma: Partners & Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Mokotowska 1 (Zebra Tower), 00-640 Warszawa 

KRS: 0000448432 

Telefon: +48 (22) 785 2380 

Faks: +48 (22) 350 6675 

Adres poczty elektronicznej: biuro@p-v.com.pl  

Strona internetowa: www.p-v.com.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 
wprowadza się: 

a) 211.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda; 

b) 1.789.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) 
każda; 

c) 222.222 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda; 

d) 222.222 praw do akcji (PDA) zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć 
groszy) każda. 
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1. ROZDZIAŁ:  CZYNNIKI RYZYKA 

Przed podjęciem decyzji o nabyciu akcji inwestorzy powinni mieć na uwadze przedstawione poniżej czynniki 
ryzyka, niezależnie od informacji zawartych w pozostałych częściach Dokumentu Informacyjnego. Opisane 
poniżej czynniki ryzyka nie są jedynymi, które mogą dotyczyć Emitenta i prowadzonej przez Emitenta 
działalności. W przyszłości mogą pojawić się zarówno czynniki ryzyka trudne do przewidzenia w chwili 
obecnej, np. o charakterze losowym, jak również czynniki ryzyka, które nie są istotne w chwili obecnej           
ale mogą okazać się istotne w przyszłości. Należy podkreślić, że spełnienie się któregokolwiek                              
z wymienionych poniżej czynników ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na prowadzoną przez 
Emitenta działalność, sytuację finansową, a także wyniki z prowadzonej działalności oraz kształtowanie się 
rynkowego kursu Akcji Emitenta. Poza ryzykami opisanymi poniżej, inwestowanie w akcje wiąże się również 
z ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego. Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej 
kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich ważności. 
Inwestycja w akcje Spółki jest odpowiednia dla inwestorów rozumiejących ryzyka związane z inwestycją              
i będących w stanie ponieść stratę części lub całości zainwestowanych środków. 

1.1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

1.1.1. Ryzyko związane z rozwojem nowych usług i produktów 

Istnieje ryzyko, że pomimo rozwijania kompetencji oraz nowych usług i produktów oraz dostosowywanie 
oferty do zmieniających się potrzeb rynkowych, Emitent może nie być w stanie zaoferować rozwiązań, które 
w konkurencyjny rynkowo sposób spełniałyby oczekiwania obecnych i nowych klientów. Dodatkowo 
przychody z ewentualnych niedostosowanych do potrzeb rynku usług oferowanych w przyszłości mogą          
nie zapewnić pokrycia wydatków poniesionych przez Emitenta na ich wytworzenie, co może mieć 
negatywny wpływ na sytuację finansową Spółki oraz osiągane wyniki.  

Emitent znajduje się w fazie dynamicznego wzrostu, rozszerza portfolio oferowanych produktów i usług, 
trwają prace związane z uruchomieniem działalności poza granicami kraju. Działania te realizowane są 
w celu zwiększenia skali prowadzonej działalności, zwiększenia rozpoznawalności marki InfoScope wśród 
partnerów biznesowych, co ma przyczynić się do wzrostu wartości Spółki oraz zwiększenia wartości akcji 
będących w posiadaniu jej akcjonariuszy. 

Emitent monitoruje na bieżąco trendy panujące na rynku, na którym prowadzi działalność, starając się 
z wyprzedzeniem dopasować swoje usługi i produkty do aktualnego zapotrzebowania zgłaszanego przez 
klientów. Emitent prowadzi ponadto ciągłe prace rozwojowe i badawcze, współpracując z ośrodkami 
naukowymi, w tym przede wszystkim z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Ponadto Spółka 
inwestuje w badania rozwojowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – np. w ramach programu 
POIG, działanie 8.2, co dodatkowo powinno zwiększać przewagę konkurencyjną Emitenta. 

1.1.2. Ryzyko związane z pozyskiwaniem nowych klientów 

Jedną z cech charakterystycznych działalności w sektorze ICT jest fakt rozstrzygania zamówień na nowe 
zlecenia w formie przetargów, co powoduje, że w przypadku niesprzyjających okoliczności Emitent 
(pomimo posiadanych przewag konkurencyjnych) może nie być w stanie pozyskiwać nowych kontraktów, 
których realizacja będzie miała przełożenie na generowane przez niego wyniki finansowe. 

Emitent prowadzi działania zmierzające do dalszej dywersyfikacji prowadzonej przez siebie działalności, 
a także planuje rozbudować zespół odpowiedzialny za sprzedaż produktów oraz świadczonych usług, 
co powinno pozytywnie przełożyć się na liczbę pozyskiwanych klientów. Planowane jest również rozwijanie 
usług w ramach tzw. nearshoringu – pozyskania klientów z krajów ościennych, w tym przede wszystkim 
z Niemiec oraz Skandynawii. 
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1.1.3. Ryzyko związane z celami strategicznymi, w tym wejściem na nowe rynki i ekspansją zagraniczną 

Emitent zamierza rozwijać swoją obecną działalność zarówno poprzez zwiększenie oferty świadczonych 
usług oraz dostarczanych produktów, jak również zwiększenie zasięgu geograficznego i rynków, na których 
dostępna będzie jego oferta produktowa. Działania te wiązać się będą z koniecznością poniesienia 
wydatków, w tym nakładów marketingowych, kosztów zwiększonego zatrudnienia i innych. W przypadku 
niepowodzenia osiągnięcia założonych poziomów zainteresowania zagranicznych klientów (np. z powodów 
niewłaściwego rozpoznania oczekiwań klientów na tamtejszych rynkach), Emitent naraża się 
na nieosiągnięcie oczekiwanych przychodów oraz poniesienie kosztów związanych z ekspansją, co będzie 
miało przełożenie na przyszłe wyniki finansowe Emitenta. 

Przed uruchomianiem nowej działalności Emitent przeprowadza szczegółowe badania rynku, co ma na celu 
zminimalizowanie ew. niedopasowania nowej oferty do potrzeb rynku. W przypadku ekspansji zagranicznej 
do krajów Europy Zachodniej na dojrzałe rynki, na których istnieją rozwiązania/usługi podobne                        
do oferowanych przez Emitenta, udostępniane przez działającą na tych rynkach konkurencję, przewagą 
oferty Emitenta jest przede wszystkim kompleksowość oferty oraz atrakcyjność cenowa z uwagi na dużym 
poziom automatyzacji prac oraz niższe koszty pracownicze osób zatrudnionych w Polsce, co powinno 
skutecznie pomóc rywalizować z obecnymi na rynku konkurentami. Ponadto, przy uruchamianiu 
działalności na nowym rynku zagranicznym Emitent będzie współpracował z lokalnymi dostawcami 
i dystrybutorami usług i systemów teleinformatycznych. 

1.1.4. Ryzyko związane z uzależnieniem od osób zajmujących kluczowe stanowiska, możliwością utraty 
kluczowych menedżerów i trudności związane z pozyskaniem nowej, wykwalifikowanej kadry 
zarządzającej 

Na działalność Emitenta istotny wpływ wywiera zaangażowanie kierownictwa, jak i kluczowych 
pracowników. Wiedza oraz doświadczenie Zarządu oraz pracowników wyższego szczebla miały pozytywny 
wpływ na rozwój działalności w poprzednich latach, jak również przyczyniają się do skuteczności 
długoterminowej strategii rozwoju. Uzależnienie od osób zajmujących kluczowe stanowiska lub ich utrata 
mogłyby w krótkim okresie spowodować pogorszenie jakości i terminowości świadczonych usług.                     
W przypadku utrzymania się takiego stanu w średnim i dłuższym okresie mogłoby to skutkować obniżeniem 
planowanych wyników Emitenta.  

Rozwijane przez Emitenta systemy motywacyjne dla kluczowych pracowników mają za zadanie 
minimalizację migracji kluczowej kadry zarządzającej. Jednocześnie, członkowie Zarządu są kluczowymi 
akcjonariuszami InfoScope.  

W miarę rozwoju, Emitent będzie dążył do zmniejszenia stopnia zaangażowania kluczowych osób poprzez 
delegowanie odpowiedzialności do większej grupy menedżerów średniego szczebla. Ponadto, dzięki 
wprowadzeniu systemu zarządzania wiedzą, technik dokumentacji oprogramowania oraz procedur 
przekazywania obowiązków, Emitent minimalizuje ujemne skutki ew. utraty kluczowych pracowników. 

1.1.5. Ryzyko związane z kadrą pracowniczą oraz ew. trudnościami w zakresie pozyskania 
doświadczonych pracowników 

Z uwagi na charakter działalności Emitenta, jednym z kluczowych zasobów (poza kadrą zarządzającą) 
są pracujący w zespołach projektowych menedżerowie projektów oraz programiści i serwisanci, których 
umiejętności oraz doświadczenie są ważne dla terminowego realizowania zadań i wywiązywania się z umów 
z klientami. Istotnym ryzykiem z punktu widzenia działalności Emitenta jest ewentualny brak możliwości 
sprawnej i terminowej realizacji zleceń, wynikający z posiadania niedostatecznych zasobów osobowych           
lub braku możliwości szybkiego zrekrutowania zespołów projektowych (np. w przypadku konieczności 
realizacji masowych akcji serwisowych). 

Emitent zamierza zintensyfikować procesy rekrutacji w celu stałej rozbudowy i aktualizacji bazy 
kandydatów. Ponadto Emitent wprowadził proces weryfikacji umiejętności pracowników (kilkuetapowa 
rekrutacja, obejmująca rozmowy oraz testy i zadania weryfikujące umiejętności praktyczne), cyklicznie 
przeprowadzany jest proces ocen pracowniczych. Ponadto, zespoły projektowe budowane są w oparciu 

http://www.infoscope.pl/
mailto:info@p-v.com.pl
http://www.p-v.com.pl/


 

 

 

 

InfoScope S.A.  |  www.infoscope.pl  |  DOKUMENT INFORMACYJNY  |  24 maja 2013 r. 

 
 

 

Autoryzowany Doradca: Partners & Ventures sp. z o.o. 
ul. Mokotowska 1 (Zebra Tower), 00-640 Warszawa | e-mail: info@p-v.com.pl | www: www.p-v.com.pl 

Strona 
9 

 

o doświadczonych menedżerów projektów, odpowiedzialnych za budżet i harmonogram projektowy                 
oraz dysponujący odpowiednimi narzędziami do zarządzania projektem i mierzenia jego efektywności. 
Dodatkowo ważnym elementem wpływającym na zarządzanie pracownikami najniższego szczebla jest 
wdrożony system zarządzania czasem pracy, stanowiący część wykorzystywanego przez Spółkę, autorskiego 
rozwiązania IPS. 

1.1.6. Ryzyko uzależnienia od kluczowych klientów 

75% przychodów Spółki w latach 2011-2012 wygenerowane zostało z umów zawartych z trzema 
kluczowymi klientami, a największy klient (Sygnity S.A.) odpowiadał za połowę wartości wszystkich zleceń. 
Ewentualne przedterminowe zakończenie współpracy z jednym z tych podmiotów mogłoby w krótkim 
okresie spowodować trudności z alokacją i wykorzystaniem zasobów oraz negatywnie wpłynąć na wyniki 
finansowe Emitenta. 

Spółka, o ile jest to możliwe, dąży do podpisywania umów długoterminowych oraz pozyskiwania zleceń 
bezpośrednio od klientów końcowych, z pominięciem pośredników. Zwiększenie skali prowadzonej 
działalności, osiągnięte dzięki realizacji celów strategicznych, pozwoli Spółce dodatkowo zdywersyfikować 
swoją działalność, a tym samym zwiększyć elastyczność dysponowania wolnymi zasobami. Warto 
jednocześnie nadmienić, że w strukturze przychodów za I kw. 2013 r. udział Sygnity S.A. uległ istotnemu 
zmniejszeniu (do poniżej 32%). 

1.1.7. Ryzyko związane z realizacją strategii Emitenta 

Efektywność działania, mierzona poziomem przychodów oraz rentowności, zależy od zdolności Emitenta             
do określenia i realizowania strategii, która będzie skuteczna w długim horyzoncie czasowym. Ewentualne 
podjęcie nietrafionych decyzji, wynikających z dokonania niewłaściwej oceny sytuacji lub niezdolność 
przystosowania się Emitenta do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych oznaczać może 
wystąpienie nieprzewidziane efektów, negatywnie przekładających się na wyniki finansowe. 

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia takiego zagrożenia prowadzona jest bieżąca analiza wszystkich 
czynników mających wpływ na realizację przyjętej strategii w taki sposób, aby możliwe było jak najbardziej 
precyzyjne określenie kierunku i charakteru zmian otoczenia rynkowego, a co za tym idzie – dostosowania 
strategii do zmieniającego się otoczenia rynkowego. Wsparciem dla tego procesu są wdrożone w Spółce 
procedury do sprawozdawczości zarządczej, pozwalające na bieżąco monitorować realizację założonych 
celów strategicznych. Działania te mają za zadanie realizację założonych prognoz finansowych Emitenta. 

1.1.8. Ryzyko związane z dofinansowaniem projektu celowego – POIG, działanie 8.2 

Emitent uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 
działanie 8.2, o wartości 2,6 mln PLN, z czego koszty kwalifikowane stanowią 1,5 mln PLN. Ewentualne 
niewywiązanie się ze zobowiązań wynikających z umowy dofinansowania, leżące tak po stronie Emitenta, 
jak również wynikające z przyczyn od niego niezależnych, może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe 
Emitenta. 

Realizacja projektu, który jest przedmiotem dofinansowania, jest jednym z elementów przyjętej przez 
Emitenta strategii rozwoju, związanej z automatyzacją i optymalizacją procesów związanych z zarządzaniem 
projektami serwisu i wsparcia. Działalność ta ciągle się rozwija, a wdrożone narzędzia przynoszą 
zaplanowane efekty. Na dzień Dokumentu Informacyjnego brak jest przesłanek, które mogłyby mieć 
negatywne przełożenie na wypełnianie kryteriów trwałości umowy dofinansowania. Zgodnie z pismem 
otrzymanym przez Emitenta po odbytej 4 kwietnia 2013 r. kontroli projektu przeprowadzonej przez Agencję 
Rozwoju Pomorza S.A. (regionalnej instytucji finansującej, odpowiedzialnej za nadzór nad uzyskanym przez 
Emitenta dofinansowaniem z działania 8.2 POIG), Emitent zrealizował wszystkie zalecenia pokontrolne, 
a w trakcie kontroli nie zostały stwierdzone nieprawidłowości. Emitent zobowiązany jest dostarczyć 
ostatnie dokumenty potwierdzające realizację wskaźników rezultatu (obejmujące średnie miesięczne 
przychody z prowadzenia działalności oraz średnie miesięczne koszty prowadzenia działalności) za 2013 rok 
do 30 kwietnia 2014 r. Mając na uwadze rozwój tego zakresu biznesu oraz zgodnie ze stanem na koniec 
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kwietnia 2013 r. (realizacja 85% wymaganych parametrów), Emitent nie widzi ryzyka niespełnienia 
ostatnich wskaźników rezultatu zrealizowanego projektu. 

Należy zauważyć ponadto, że Emitent z powodzeniem wdrożył, rozliczył i z sukcesem wypełnił wymagania 
w podobnym projekcie (POIG, działanie 8.1. – zrealizowany w 2009 r.). 

1.1.9. Ryzyko związane z bezpieczeństwem w Internecie oraz awariami systemów komputerowych 

Działalność Emitenta narażona jest na ryzyko związane z przestępstwami dokonywanymi w Internecie (m.in. 
włamania do systemów komputerowych, zniszczenie lub uszkodzenie danych klientów). Ewentualna utrata 
(częściowa bądź całkowita) danych związana z awarią systemów komputerowych Emitenta mogłaby 
skutkować czasowymi utrudnieniami w prowadzeniu działalności, w tym świadczonymi na rzecz klientów 
usługami, co mogłoby mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe.  

Emitent dokłada wszelkich starań, żeby zminimalizować to ryzyko poprzez wykorzystanie szeregu 
zabezpieczeń na poziomie dostępów do infrastruktury komputerowej. Ponadto Emitent zabezpiecza swoją 
infrastrukturę komputerową poprzez systemy awaryjnego zasilania oraz narzędzia archiwizacji danych, jak 
również korzysta z najwyższej jakości usług kolokacji serwerów, na których znajdują się kluczowe systemy 
informatyczne. 

1.1.10. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta 

Dotychczasowi akcjonariusze Emitenta, w tym Marcin Giedroyć – Prezes Zarządu Emitenta, Sławomir 
Lewandowski – Wiceprezes Zarządu Emitenta oraz Mariusz Sokołowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Emitenta, Aleksander Lesz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Sebastian Bogusławski – Członek Rady 
Nadzorczej oraz Henryk Brunengraber posiadają na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego łącznie 
1.870.000 akcji Emitenta, stanowiących 93,50 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej 
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po rejestracji emisji akcji serii C Akcjonariusze ci będą 
posiadać łącznie 84,16 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta. Oznacza to, iż (działający w porozumieniu) posiadają oni znaczący wpływ 
na działalność Spółki i kierunki jej rozwoju, w tym m.in. na wybór składu jej organów, ew. zmianę 
przedmiotu działalności Emitenta, emisję obligacji zamiennych oraz obligacji z prawem pierwszeństwa, 
zmianę Statutu Emitenta, podjęcie decyzji o kolejnych podwyższeniach kapitału zakładowego (w tym także 
w kwestii wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), które mogą wiązać się 
z rozwodnieniem stanu posiadania akcji Emitenta przez jego pozostałych akcjonariuszy. 

1.1.11. Ryzyko związane z silną pozycją odbiorców 

Wśród obecnych i potencjalnych klientów Emitenta znajdują się podmioty, których skala działalności 
znacząco przekracza skalę działalności Emitenta. Wśród nich należy wymienić takie spółki jak Grupa Lotos 
czy Sygnity. Znaczenie tych odbiorców w strukturze przychodów Spółki jest nieproporcjonalnie większe           
niż znaczenie Emitenta w strukturze dostaw tychże odbiorców. Istnieje zatem możliwość, iż Emitent 
podczas rozmów negocjacyjnych czy też realizacji umowy zajmie niesymetryczną pozycję w stosunku             
do odbiorcy. W sytuacji, gdy odbiorca wykorzystuje taką sytuację, Emitent może być zmuszony do obniżenia 
swoich oczekiwań finansowych względem swojego klienta, co może negatywnie wpłynąć na sytuację 
finansową Spółki. 

Emitent oczekuje, że wraz ze zwiększeniem skali prowadzonej działalności wskazana powyżej 
niesymetryczność będzie ulegała zmniejszeniu. Ponadto, Spółka dąży do dywersyfikacji odbiorców,                   
co sprzyja rozłożeniu ryzyka współpracy z klientami strategicznymi. 

1.1.12. Ryzyko związane z pogorszeniem się wizerunku Emitenta 

Wszelkie negatywne oceny związane z działalnością Emitenta oraz dotyczące świadczonych usług mogą 
pogorszyć wizerunek Emitenta i wpłynąć na utratę zaufania klientów, jednocześnie może to spowodować 
znaczący wzrost środków przeznaczanych na działania marketingowe w celu zniwelowania zaistniałej 
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sytuacji. Pogorszenie reputacji Emitenta, poza utratą zaufania klientów, mogłoby również doprowadzić 
do rezygnacji ze współpracy części podmiotów kooperujących z Emitentem i rozpoczęcie korzystania 
z produktów oraz usług konkurencji, co mogłoby niekorzystnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, 
sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta. 

W przeszłości Emitent świadczył usługi na rzecz Komendy Głównej Policji, dotyczące serwisu Help Desk. 
W związku z realizacją tej umowy, Emitent został narażony na nieprzychylne komentarze medialne, 
związane z przetargiem organizowanym przez policję oraz kontrolą Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
w Komendzie Głównej Policji.  

Emitent podejmuje wszelkie możliwe kroki celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia zdarzeń, które 
mogłyby zostać wykorzystane przeciwko niemu. Emitent stara się zapewnić możliwie najlepszą jakość 
dostarczanych klientom produktów oraz zapewnić, że świadczone usługi będą wolne od wad,                        
aby negatywne sytuacje nie zaistniały. Nie można jednak wykluczyć, że wraz ze wzrastającą liczbą 
podmiotów konkurencyjnych, tzw. czarny PR nie zostanie wykorzystany przeciwko Spółce. 

1.1.13. Ryzyko związane z realizacją procesu rozwoju poprzez akwizycje 

Emitent planuje rozwój swojej działalności poprzez przejęcia konkurencyjnych podmiotów lub połączenia 
z takimi spółkami. Rozwój Emitenta poprzez akwizycje ma na celu zwiększenie konkurencyjności, wzrost 
udziału w rynku, a także „wejście” w nowe segmenty rynku.  

Wszelkie działania związane z wydatkowaniem środków pieniężnych pozyskanych z emisji mają na celu 
zwiększenie dynamiki wzrostu Emitenta. Emitent dostrzega istotne korzyści realizacji przejęć, zwłaszcza              
w kontekście szybkiego rozwoju w krótkim czasie. Niemniej alternatywnym rozwiązaniem, jakie bierze pod 
uwagę Emitent, jest rozwój organiczny, w przypadku niepowodzenia negocjacji w sprawie przejęć. 

Na dzień sporządzenia Emitent prowadzi proces identyfikacji potencjalnych podmiotów do przejęcia,             
jak również wstępne analizy oraz wstępne rozmowy, jednak żadne wiążące zobowiązania nie zostały 
podjęte. 

W związku z planowanymi przejęciami lub w przypadku ich zakończenia sukcesem, Emitent dostrzega 
pewne związane z tym ryzyka, które mogą wystąpić: 

a) Ryzyko niedojścia planowanego przejęcia do skutku – należy wziąć pod uwagę, że w przypadku 
prowadzenia negocjacji z podmiotem, który pod względem profilu działalności będzie w ocenie 
Emitenta spełniał wszystkie warunki przejęcia, może wystąpić brak zgody akcjonariuszy                     
lub wspólników przejmowanej spółki na oddanie pełnej kontroli nad spółką. Wówczas w przypadku 
przejęcia Emitent byłby narażony na ryzyko braku kontroli nad spółką przejmowaną.  

b) Ryzyko niedoszacowania ryzyk w procesie przejęcia – w celu przejęcia innej spółki Emitent 
przygotowuje się na podstawie przeprowadzonych ocen i analiz dotyczących działalności 
przejmowanego podmiotu, co ma prowadzić do minimalizacji ryzyka związanego z nietrafną 
inwestycją. Niemniej ze względu na złożoność procesu przejęcia oraz brak możliwość w pełni oceny 
ryzyk Emitent nie może nie brać pod uwagę, na skutek sfinalizowania transakcji, ryzyka wyższych 
kosztów procesu przejęcia. 

c) Ryzyko nie wystąpienia lub opóźnionego wystąpienia efektów synergii – Emitent planuje 
przeprowadzenie przejęcia podmiotów, których działalność wpisuje się w strategię rozwoju 
Emitenta. Niemniej z uwagi na fakt, że wraz z przejęciem związanych jest wiele czynników mających 
wpływ na efekty tego procesu, Emitent nie może wykluczyć ryzyka związanego z niewystąpieniem 
lub opóźnionym w czasie wystąpieniem efektów synergii. 

Emitent, w celu zminimalizowania powyższych ryzyk, przed realizacją transakcji przeprowadza badanie due 
diligence w obszarze prawnym i finansowym. Pomimo dokładanych starań mogą jednakże wystąpić 
zdarzenia, które nie są przewidywalne, lub pierwotne oszacowania i oczekiwania co do efektów połączenia 
mogą się zrealizować w części lub nie zrealizować zupełnie, a w efekcie spodziewane korzyści z akwizycji 
mogą mieć skutek odwrotny  do oczekiwanego i negatywnie wpływać na wyniki Emitenta.  
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1.1.14. Ryzyko związane z realizacją prognoz finansowych 

Zrealizowanie prognozy wyników finansowych uzależnione będzie od ziszczenia się czynników, na które 
Emitent ma wpływ, jak również od niego niezależnych (dot. wskaźników makroekonomicznych) lub takich, 
na które Emitent ma wpływ w ograniczonym zakresie (np. rzeczywiste zapotrzebowanie na świadczone 
przez niego usługi i dostarczane produkty, itp.). Powoduje to wystąpienie ryzyka, gdzie założenia przyjęte 
w prognozie mogłyby niekorzystnie odbiegać od rzeczywistego wykonania estymacji wyników finansowych.  

W celu eliminacji ryzyka Emitent prowadzi politykę bieżącego analizowania zmian w otoczeniu 
makroekonomicznym oraz dostosowywania prowadzonej działalności (oferowanych produktów i usług) 
do zmieniających się warunków otoczenia. Wpływ celów strategicznych (związanych m.in. z rozwojem 
obecnych usług, jak również ekspansją zagraniczną) na działalność Emitenta był poddany szczegółowej 
analizie i ocenie przez Zarząd Emitenta w trakcie tworzenia prognoz, a same prognozy mają charakter 
konserwatywny. Jednakże z uwagi na złożoność oraz rozpiętość planów rozwojowych Emitenta nie jest 
możliwe zagwarantowanie, że pomimo podejmowania starań i środków zapobiegawczych, założone 
prognozy finansowe zostaną w pełni zrealizowane. 

1.1.15. Ryzyko związane z niepełnym pokryciem finansowym potrzeb inwestycyjnych 

Strategia rozwoju przyjęta przez Zarząd zakłada dokonanie szeregu inwestycji oraz działań związanych 
z rozwojem obecnej działalności Spółki. Niewystarczający poziom środków finansowych na rozwój 
działalności może doprowadzić do opóźnień w tworzeniu poszczególnych produktów, świadczeniu usług 
i prowadzonych prac rozwojowych, co może mieć negatywny wpływ na założone wyniki finansowe. 

Dzięki środkom pozyskanym z realizacji oferty niepublicznej akcji serii C Emitent sfinansuje część 
planowanych prac rozwojowych oraz nakładów inwestycyjnych. Pozostałe nakłady inwestycyjne zostaną 
sfinansowane z wypracowanego bieżącego zysku, jak również dzięki dotacjom unijnym, o które ubiega się 
Emitent. Niewygenerowania wystarczających środków mogłoby niekorzystnie wpłynąć na osiągane 
w krótkim i średnim terminie wyniki finansowe, osłabiając jednocześnie wypracowaną pozycję 
w przypadku, gdyby bezpośrednim konkurentom udało się zniwelować obecnie posiadane przez Emitenta 
przewagi, co mogłoby mieć wpływ na długoterminowe wyniki działalności Emitenta. 

1.2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność 

1.2.1. Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym 

Spółka funkcjonuje w konkurencyjnym i zdywersyfikowanym otoczeniu rynkowym, na którym występuje 
duża liczba konkurencyjnych podmiotów (zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych). Konkurencja 
szczególnie widoczna jest w segmencie outsourcingu oraz świadczeniu usług serwisowych, gdzie bariery 
wejścia są relatywnie niewielkie. 

W celu uzyskania źródeł przewagi konkurencyjnej, Emitent w sposób ciągły dywersyfikuje swoją działalność, 
a planowane inwestycje dodatkowo zwiększą zakres i poziom oferowanych usług. Optymalizacja następuje 
również w zakresie obecnie realizowanych modeli biznesowych – w obszarze outsourcingu, dzięki zmianie 
podejścia i sposobu rekrutacji Emitent oferuje doświadczonych specjalistów. Posiadanie 12 lokalizacji 
serwisowych Spółki w Polsce pozwala na szybkie i efektywne dotarcie do klienta oraz zapewnia oferowanie 
optymalnych cen. 

Dodatkowymi przewagami Emitenta, wpływającymi na jego pozycję konkurencyjną, jest szerokie 
doświadczenie w zakresie realizowanych przez Spółkę linii biznesowych oraz ugruntowana pozycja 
i rozpoznawalność marki. 

1.2.2. Ryzyko związane z koniunkturą w branży, w której działa Spółka 

Koniunktura w branży informatycznej i zapotrzebowanie na usługi IT są wypadkowymi wielu czynników 
takich jak wzrost gospodarczy, tempo oraz kierunki rozwoju rynku klientów współpracujących ze Spółką, 
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konkurencja oraz rozwój nowych, innowacyjnych technologii i usług. Czynniki te mają charakter 
egzogeniczny, na które Spółka nie ma wpływu.  

Aby ograniczyć ekspozycję na opisane powyżej ryzyka, Spółka prowadzi działania mające na celu 
dywersyfikację działalności endogenicznej poprzez wejście na nowe rynki zbytu, dywersyfikację źródeł 
przychodów ze sprzedaży, jak również realizację prac badawczo-rozwojowych wspólnie z ośrodkami 
badawczymi.  

Należy zauważyć, że cykliczność koniunktury w branży IT może powodować okresowe zmniejszenie 
zainteresowania ze strony klientów niektórymi usługami Spółki, co może wpłynąć na jej wyniki finansowe. 
Z drugiej strony okres słabszej koniunktury to czas wprowadzania działań optymalizacyjnych zmierzających 
do poprawy efektywności operacyjnej, któremu służą rozwiązania informatyczne oferowane przez 
Emitenta. 

1.2.3. Ryzyko kursu walutowego 

W przypadku pozyskania klientów międzynarodowych istnieje prawdopodobieństwo konieczności 
rozliczania umów w walutach obcych, co powodować będzie, że Spółka może być narażona 
na występowania ryzyka wahań kursowych.  

Na Dzień Dokumentu Informacyjnego Emitent nie posiadał żadnych umów rozliczanych w walutach obcych. 
Z chwilą ich pojawienia oraz wzrostu ich istotności dla skali działalności, Spółka rozważy stosowanie 
instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem kursowym (np. za pomocą instrumentów typu forward). 

1.2.4. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną  

Przychody Emitenta uzależnione są od sytuacji makroekonomicznej. Ewentualna jej zmiana, w tym 
w szczególności niekorzystne zmiany stopy wzrostu PKB, stopy inflacji i bezrobocia, mogą generować ryzyko 
dla prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej i realizacji jego celów strategicznych.  

Wspomniane powyżej czynniki są niezależne od Emitenta i dotyczą wszystkich podmiotów działających 
w tej samej branży co Emitent. Ich wystąpienie może mieć wpływ na realizację założeń biznesowych oraz 
osiąganych wyników finansowych. 

1.2.5. Ryzyko zdarzeń losowych 

Podobnie jak każdy podmiot gospodarczy, Emitent narażony jest na ryzyko związane ze zdarzeniami 
losowymi. Wystąpienie czynników, których Emitent nie jest w stanie przewidzieć, może wpłynąć 
negatywnie na sytuację finansową lub gospodarczą Emitenta oraz prowadzoną przez niego działalność.  

W celu minimalizowania tego ryzyka, Emitent ubezpiecza swoją działalność od skutków nieprzewidzianych 
zdarzeń, co jest często również wymogiem realizacji zleceń dla klientów. 

1.2.6. Ryzyko związane z rozwojem nowych technologii 

Branża informatyczna, w której prowadzi działalność Emitent, cechuje się bardzo szybkim rozwojem 
wykorzystywanych technologii i rozwiązań informatycznych. Duże tempo rozwoju produktów 
i świadczonych usług powoduje konieczność szybkiego dostosowania się do zmieniającego się otoczenia. 
Wspomniane zmiany technologiczne mogą mieć ponadto wpływ na świadczenie usług przez Emitenta. 
Ewentualne niedostosowanie działalności Emitenta do najnowszych rozwiązań technologicznych może mieć 
istotny negatywny wpływ na działalność operacyjną i wyniki finansowe Emitenta.  

Spółka obserwuje i szczegółowo analizuje rozwój rynku w obszarze świadczonych usług oraz podejmuje 
inwestycje mające na celu utrzymanie konkurencyjnej technologicznie oferty. 
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1.2.7. Ryzyko związane z brakiem stabilności systemu podatkowego 

Przepisy podatkowe są często nieprecyzyjne, a ich interpretacje stosowane przez organy podatkowe ulegają 
częstym zmianom. W związku z tym działania organów skarbowych, jak i decyzje sądów są niejednolite. 
Ponadto istnieje ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować wzrost efektywnych 
obciążeń fiskalnych.  

Niestabilność systemu podatkowego oraz jego nieprecyzyjność może okazać się niekorzystna dla Emitenta, 
a przez co negatywnie wpływać na działalność i wyniki finansowe.  

Ulegające zmianie interpretacje przepisów podatkowych, stosowane przez organy podatkowe, długie 
okresy przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz możliwość nakładania przez urzędy skarbowe 
wysokich kar pieniężnych i innych sankcji powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest znacząco wyższe niż 
w krajach rozwiniętych o bardziej stabilnym systemie podatkowym, co może w szczególnych przypadkach 
wpływać również negatywnie na działalność Emitenta. 

1.2.8. Ryzyko związane z otoczeniem prawnym 

Uregulowania prawne wpływające na otoczenie prawne Emitenta (w tym w szczególności prawo 
informatyczne, prawo handlowe) ulegają w Polsce częstym zmianom. W zakresie problematyki, z jaką wiąże 
się także działalność Emitenta, możliwe jest z kolei pojawienie się nowych przepisów, ograniczeń                      
lub interpretacji dotychczasowych przepisów. Wszelkie tego typu zmiany niosą za sobą ryzyko negatywnego 
wpływu na działalność i plany rozwojowe Emitenta. 

1.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 

1.3.1. Ryzyko związane z wstrzymaniem wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu w ASO 

Na podstawie art. 78 ust. 2 ustawy o obrocie, w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu 
w ASO lub jest zagrożony interes jego uczestników, Organizator ASO, na żądanie Komisji wstrzymuje 
wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi 
instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. 

1.3.2. Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu instrumentami finansowymi w ASO 

Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu, na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego 
Systemu Obrotu, może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta na okres nie dłuższy niż trzy 
miesiące, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 17c ust. 2:  

1) na wniosek Emitenta, 
2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 
3) jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. 

Na podstawie § 11 ust. 2 Organizator ASO w przypadkach określonych przepisami prawa zawiesza obrót 
instrumentami finansowymi Emitenta na okres nie dłuższy niż miesiąc. 

Na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu ASO, przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów 
finansowych z obrotu Organizator ASO może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Do terminu 
zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 1 Regulaminu ASO. 

Zgodnie z § 17c Regulaminu ASO, jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących 
w Alternatywnym Systemie Obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone 
w rozdziale V Regulaminu ASO, w szczególności obowiązki określone w § 15a, § 15b oraz § 17 - 17b, 
Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub 
uchybienia: 

1) upomnieć Emitenta, 
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2) nałożyć na Emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 PLN, 
3) zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w Alternatywnym Systemie, 
4) wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w Alternatywnym Systemie. 

Do terminu zawieszenia, o którym mowa powyżej w pkt 3), nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 1. 

Zgodnie z § 18 ust. 7 pkt. 1 i 3 Regulaminu ASO, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy 
z Autoryzowanym Doradcą, zawieszenia prawa do jego działania lub jego skreślania z listy autoryzowanych 
doradców, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta jeżeli uzna,                 
że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes uczestników obrotu w Alternatywnym Systemie 
Obrotu.  

Ponadto zgodnie z art. 78. Ustawy o obrocie w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami 
finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego 
funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym 
alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, firma 
inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na 
okres nie dłuższy niż miesiąc. 

1.3.3. Ryzyko związane z wykluczeniem instrumentów finansowych z obrotu w ASO 

Na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe 
z obrotu: 

1) na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia 
przez Emitenta dodatkowych warunków, 

2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 
3) wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o upadłość 

Emitenta z powodu braku środków w jego majątku na zaspokojenie kosztów postępowania 
upadłościowego, 

4) wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. 

Organizator ASO na postawie § 12 ust. 2 Regulaminu ASO wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w ASO: 

1) w przypadkach określonych przepisami prawa, 
2) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 
3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 
4) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości 

Emitenta obejmującego 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. 

Zgodnie z postanowieniami art. 78 ust. 4 ustawy o obrocie, Organizator ASO wyklucza z obrotu wskazane 
przez Komisję instrumenty finansowe w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu 
funkcjonowaniu ASO lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w ASO, lub powoduje naruszenie 
interesów inwestorów.  

Zarówno informacje o zawieszeniu, jak i wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu publikowane 
są niezwłocznie na stronie internetowej Organizatora ASO.  

1.3.4. Ryzyko związane z karami administracyjnymi nakładanymi przez KNF 

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy o ofercie, emitent jest zobowiązany w terminie 14 dni od wprowadzenia 
instrumentu finansowych do obrotu w ASO, do przekazania zawiadomienia do Komisji o wprowadzeniu 
instrumentów finansowych celem dokonania wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy 
o ofercie. W przypadku, gdy Emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie wskazany obowiązek, 
Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 100.000 PLN.  
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Zgodnie z art. 176 ustawy o obrocie, w przypadkach gdy emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie 
obowiązki, o których mowa w art. 157, 158 lub 160 ustawy o obrocie, w tym w szczególności wynikające 
z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, Komisja może:  

1) wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu, 
2) nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 PLN, albo 
3) wydać decyzję o wykluczeniu na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych 

obrotu, nakładając jednocześnie karę pieniężną określoną w pkt. 2.  

Do powyższych, odpowiednio stosuje się postanowienia art. 96 ust. 5-8, 10 i 11 ustawy o ofercie. 

Ponadto, zgodnie z postanowieniami art. 176a ustawy o obrocie, w przypadku, gdy Emitent nie wykonuje 
lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z art. 5 ustawy o obrocie, Komisja może nałożyć karę 
pieniężną do wysokości 1.000.000 PLN.  

1.3.5. Ryzyko związane z obrotem instrumentami finansowymi Emitentami w ASO 

Instrumenty finansowe Emitenta nie były przedmiotem notowań ani na rynku regulowanym, ani w ASO.        
Po ich wprowadzeniu do ASO nie da się przewidzieć, czy będą one przedmiotem aktywnego obrotu. 
Płynność instrumentów finansowych Emitenta oraz ich kurs stanowi wypadkową zleceń kupna i sprzedaży 
składanych przez inwestorów. Należy przy tym podkreślić, że płynność instrumentów finansowych 
wprowadzonych do ASO jest o wiele niższa niż tych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. 
Nie można także ocenić w jaki sposób będzie się kształtować cena instrumentów finansowych Emitenta.          
W związku z powyższym mogą występować trudności w zakupie bądź sprzedaży dużej ilości akcji, co może 
przyczynić się odpowiednio do znaczącego wzrostu/znaczącego spadku akcji będących przedmiotem 
obrotu, a w skrajnych przypadkach braku możliwości ich zakupu bądź sprzedaży. Należy zdawać sobie także 
sprawę z faktu, że inwestowanie w instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu w ASO jest 
obarczone większym ryzykiem niż inwestowanie w instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu         
na rynku regulowanym, papiery skarbowe czy jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,            
gdyż jak wspomniano wyżej, są to instrumenty dużo mniej płynne, emitenci są z reguły firmami mniejszymi 
lub na wcześniejszym etapie rozwoju, co oznacza większą podatność na zmiany otoczenia rynkowego. 
Emitenci notowani na ASO nie podlegają aż tak szerokim obowiązkom informacyjnym i rygorom (sankcjom) 
jak emitenci na rynku głównym. 

Większość z powyższych czynników wpływających na ceny instrumentów finansowych jest niezależnych 
od Emitenta i podejmowanych przez niego działań. Przewidzenie sytuacji związanej z wahaniami cen 
instrumentów finansowych zarówno w krótkim, średnim, jak i długim terminie jest bardzo trudne.  

1.3.6. Ryzyko niedojścia emisji akcji serii C do skutku 

Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od daty podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o podwyższeniu kapitału 
zakładowego w drodze emisji akcji serii C Zarząd Spółki nie złoży w Sądzie Rejestrowym wniosku 
o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C albo Sąd Rejestrowy 
prawomocnym postanowieniem odmówi rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o przeprowadzoną 
emisję akcji serii C, wówczas emisja nie dojdzie do skutku. 

W przypadku niedojścia emisji do skutku, Inwestorzy otrzymają kwoty wpłacone na akcje serii C bez 
jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań. 

1.3.7. Ryzyko związane z notowaniem praw do akcji 

Prawo do akcji jest papierem wartościowym inkorporującym prawo do otrzymania akcji nowej emisji              
po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C. W przypadku 
niedojścia emisji akcji serii C do skutku, posiadacz PDA otrzyma zwrot środków pieniężnych w kwocie 
będącej iloczynem liczby praw do akcji zapisanych na rachunku inwestycyjnym oraz ceny emisyjnej akcji 
serii C wynoszącej 4,50 PLN. Zwrot środków zostanie dokonany w ciągu 30 dni od dnia uprawomocnienia się 
postanowienia Sądu Rejestrowego o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze 
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emisji akcji serii C. Inwestorzy, którzy nabędą prawo do akcji serii C notowane w ASO po cenie wyższej            
niż cena emisyjna akcji serii C mogą ponieść stratę w wyniku niedojścia emisji do skutku. 

1.3.8. Ryzyko związane ze znaczącym zróżnicowaniem ceny sprzedaży części akcji serii A i B oraz ceny 
emisyjnej akcji serii C 

W dniach 15-19 kwietnia 2013 r. czterech akcjonariuszy Emitenta (w tym dwóch członków Zarządu oraz 
Przewodniczący Rady Nadzorczej) przeprowadziło ofertę niepubliczną akcji serii A i B. W wyniku 
przeprowadzonej oferty dokonano zbycia łącznie 780.200 akcji Emitenta, które zostały nabyte przez 
4 osoby fizyczne (w tym dwóch członków Rady Nadzorczej) oraz spółkę prawa cypryjskiego. Stan posiadania 
akcjonariuszy biorących udział w ofercie niepublicznej akcji serii A i B przedstawia się następująco: 

 350.000 akcji znalazło się w posiadaniu członka Rady Nadzorczej, 

 300.000 akcji znalazło się w posiadaniu osoby prywatnej, 

 100.000 akcji znalazło się w posiadaniu członka Rady Nadzorczej, 

 30.000 akcji znalazło się w posiadaniu spółki prawa cypryjskiego, 

 200 akcji znalazło się w posiadaniu osoby prywatnej. 

Wszystkie transakcje związane z ofertą niepubliczną akcji serii A i B zostały zawarte po cenie jednostkowej 
równej wartości nominalnej. Emitent zwraca uwagę, że cena sprzedaży akcji części serii A i B przez 
dotychczasowych akcjonariuszy była znacząco niższa niż cena emisyjna akcji serii C. Jednakże zgodnie 
z zapewnieniami akcjonariuszy i wg najlepszej wiedzy Emitenta powyższe transakcje miały na celu budowę 
stabilnego akcjonariatu, a dokonane inwestycje mają charakter długoterminowy. Z uwagi na fakt, iż 
w posiadanie akcji weszli m.in. członkowie Rady Nadzorczej (mający znaczący głos doradczy dla Spółki i jej 
Zarządu), w ocenie Emitenta ich pojawienie się w akcjonariacie ma pozytywny wpływ na rozwój Spółki. 
Ponadto Emitent zwraca uwagę, iż w pierwszej kolejności przedmiotem obrotu będą prawa do akcji serii C. 
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2. ROZDZIAŁ:  OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE 
ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM 

2.1. Oświadczenie Emitenta 

 

 

 

Informacje o Emitencie 

Firma: InfoScope S.A. 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Siedziba: Gdańsk, Polska 

Adres: ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk 

Telefon: +48 (58) 773 7935 

Faks: +48 (58) 739 6676 

Adres poczty elektronicznej: biuro@infoscope.pl 

Strona internetowa: www.infoscope.pl 

KRS: 0000458312 

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS 

REGON: 220755449 

NIP 604-011-17-72 

Sposób reprezentacji: 
W przypadku powołania zarządu wieloosobowego do reprezentowania 
spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie. 

 

Działając w imieniu InfoScope S.A. z siedzibą w Gdańsku oświadczamy, iż według naszej najlepszej wiedzy 
i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym 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 tymi instrumentami. 

Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym. 

 

_____________________ _____________________ 

Marcin Giedroyć 

Prezes Zarządu 

Sławomir Lewandowski 

Wiceprezes Zarządu 
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2.2. Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy 

 

 

 

Inforamcje o Autoryzowanym Doradcy 

Firma: Partners & Ventures sp. z o.o. 

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba: Warszawa, Polska 

Adres: ul. Mokotowska 1 (Zebra Tower), 00-640 Warszawa 

Telefon: +48 (22) 785 2380 

Faks: +48 (22) 350 6675 

Adres poczty elektronicznej: biuro@p-v.com.pl  

Strona internetowa: www.p-v.com.pl  

KRS: 0000448432 

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

REGON: 146508573 

NIP: 701-036-64-85 

Sposób reprezentacji: 

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki 
składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub 
większej ilości osób do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane 
jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu 
łącznie z prokurentem. 

 

Działając w imieniu Partners & Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadczamy, że niniejszy 
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 2007 roku (z późn. zm.) oraz, że według naszej 
najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi przez Emitenta, informacje 
zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że 
w Dokumencie Informacyjnym nie pominięto żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie 
i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także, że Dokument Informacyjny 
opisuje rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami. 

Autoryzowany Doradca, na podstawie informacji i danych przekazanych przez Emitenta, brał udział 
w sporządzaniu całego Dokumentu Informacyjnego. 

 

_____________________ _____________________ 

Damian Król 

Prezes Zarządu 

Przemysław Krzemieniecki 

Członek Zarządu 
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3. ROZDZIAŁ:  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. Instrumenty finansowe wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect po 
przeprowadzeniu oferty niepublicznej akcji serii C 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego wprowadzane są do obrotu w alternatywnym 

systemie na rynku NewConnect następujące instrumenty finansowe Emitenta: 

a) 211.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, 

b) 1.789.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) 

każda, 

c) 222.222 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, 

d) 222.222 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć 

groszy) każda. 

Akcje serii A i B powstały w wyniku podjęcia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 
spółki pod firmą InfoScope sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie 
przekształcenia w spółkę akcyjną. Akcje serii A i B zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS 
wraz z rejestracją przekształcenia Emitenta w spółkę akcyjną, tj. dnia 15 kwietnia 2013 r.  

Akcje serii C zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Emitenta z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 
nowych akcji w ramach subskrypcji prywatnej oraz pozbawienia prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy. 

3.1.2.  Uprzywilejowanie oraz świadczenia dodatkowe i zabezpieczenia związane z instrumentami 
finansowymi Emitenta 

Instrumenty finansowe Emitenta nie są w żaden uprzywilejowane w rozumieniu K.s.h., w szczególności              
co do prawa głosu, prawa do dywidendy oraz co do podziału majątku w przypadku likwidacji emitenta. 

Żadnemu z akcjonariuszy nie przysługują uprawnienia osobiste w rozumieniu art. 354 K.s.h. Instrumenty 
finansowe Spółki nie są przedmiotem świadczeń dodatkowych i zabezpieczeń związanych z instrumentami 
finansowymi. 

3.1.3. Ograniczenia wynikające z treści statutu spółki oraz zawartych umów cywilnych 

Nie istnieją żadne ograniczenia wynikające ze Statutu co do przenoszenia praw z instrumentów 
finansowych Spółki. 

Marcin Giedroyć, Prezes Zarządu Emitenta, który posiada 400.000 akcji serii B Emitenta, stanowiących 
18,00% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Emitenta (po rejestracji akcji serii C) podpisał dnia 6 maja 2013 r. umowę o ograniczeniu zbywalności akcji 
(umowa lock-up). Przedmiotem umowy lock-up jest ograniczenie zbywalności wszystkich posiadanych przez 
Marcina Giedroyć akcji Emitenta. Umowa lock-up obowiązywać będzie od dnia jej zawarcia do momentu 
upływu 24 miesięcy od dnia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
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NewConnect akcji serii B, wyznaczonego na podstawie stosownej uchwały Zarządu Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. jako Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu, bądź dopuszczenia 
instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym, w zależności od tego, które zdarzenie 
wystąpi jako drugie. Po dematerializacji akcji serii B, akcjonariusz złoży dyspozycję blokady zapisanych na 
rachunku papierów wartościowych akcji. 

Sławomir Lewandowski, Wiceprezes Zarządu Emitenta, który posiada 400.000 akcji serii B Emitenta, 
stanowiących 18,00% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta (po rejestracji akcji serii C) podpisał dnia 6 maja 2013 r. umowę o ograniczeniu 
zbywalności akcji (umowa lock-up). Przedmiotem umowy lock-up jest ograniczenie zbywalności wszystkich 
posiadanych przez Sławomira Lewandowskiego akcji Emitenta. Umowa lock-up obowiązywać będzie od 
dnia jej zawarcia do momentu upływu 24 miesięcy od dnia pierwszego dnia notowania w alternatywnym 
systemie obrotu na rynku NewConnect akcji serii B, wyznaczonego na podstawie stosownej uchwały 
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako Organizatora Alternatywnego Systemu 
Obrotu, bądź dopuszczenia instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym,                      
w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi jako drugie. Po dematerializacji akcji serii B, akcjonariusz 
złoży dyspozycję blokady zapisanych na rachunku papierów wartościowych akcji. 

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

Na podstawie art. 161a ustawy o obrocie w związku z art. 39 ust. 4 pkt 3) Ustawy o obrocie, zakazy, 
o których mowa w art. 156-160 ustawy o obrocie mają zastosowanie do instrumentów finansowych 
wprowadzonych do ASO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Informacją poufną jest zgodnie z art. 154 ustawy o obrocie, określona w sposób precyzyjny, informacja 
dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych, jednego 
lub kilku instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania takich instrumentów, która nie została 
przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć 
na cenę tych instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów 
finansowych.  

Informacja ta: 

1) jest określona w sposób precyzyjny, wtedy gdy wskazuje na okoliczności lub zdarzenia, które 
wystąpiły lub których wystąpienia można zasadnie oczekiwać, a jej charakter w wystarczającym 
stopniu umożliwia dokonanie oceny potencjalnego wpływu tych okoliczności lub zdarzeń na cenę 
lub wartość instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów 
finansowych; 

2) mogłaby po przekazaniu do publicznej wiadomości w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość 
instrumentów finansowych, wtedy gdyby mogłaby ona zostać wykorzystana przy podejmowaniu 
decyzji inwestycyjnych przez racjonalnie działającego inwestora; 

3) w odniesieniu do osób zajmujących się wykonywaniem dyspozycji dotyczących instrumentów 
finansowych, ma charakter informacji poufnej, również wtedy, gdy została przekazana tej osobie 
przez inwestora lub inną osobę mającą wiedzę o takich dyspozycjach, i dotyczy składanych przez 
inwestora dyspozycji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, przy spełnieniu przesłanek 
określonych w pkt 1 i 2. 

Zgodnie z postanowieniami art. 156 ust. 1 i 2 ustawy o obrocie, każdy, kto posiada informację poufną              
w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku 
z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub 
innego stosunku prawnego o podobnym charakterze nie może wykorzystywać takiej informacji. Obowiązek 
ten spoczywa w szczególności na członkach zarządu, członkach rady nadzorczej, prokurentach lub 
pełnomocnikach emitenta, jego pracownikach, biegłych rewidentach albo innych osobach pozostających 
z emitentem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, akcjonariuszach 
spółki publicznej lub osobach zatrudnionych lub pełniących ww. funkcje w podmiocie zależnym lub 
dominującym wobec emitenta albo osobach pozostających z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub 
innym stosunku prawnym o podobnym charakterze. Wykorzystywać informacji poufnej nie mogą także 
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maklerzy lub doradcy, a także osoby posiadające informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa 
albo uzyskaną w inny sposób niż określony powyżej, jeżeli taka osoba wiedziała lub przy dołożeniu należytej 
staranności mogła się dowiedzieć, że jest to informacja poufna.  

Oprócz zakazu wykorzystania informacji poufnej, ww. osoby są zobowiązane do nieujawniania                         
tej informacji, a także do nieudzielania rekomendacji lub nakłaniania innych osób do nabywania lub 
zbywania instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja.  

Zgodnie z art. 156 ust 3 uzyskanie dostępu do informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, rozciąga zakaz, o którym mowa w art. 156 ust. 1 ustawy 
o obrocie dotyczy również osób fizycznych, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych 
w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 

Zgodnie z postanowieniami art. 156 ust. 4 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, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej 
powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli 
instrumenty te:  

1) są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
któregokolwiek z innych państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie 
do obrotu na takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcja której przedmiotem jest 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, albo  

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 finansowy, jest 
dokonywana w tym alternatywnym systemie obrotu, albo  

4) nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny 
instrumentu finansowego określonego w pkt 3).  

Zgodnie z art. 156 ust. 5 ustawy o obrocie, ujawnieniem informacji poufnej jest przekazywanie, 
umożliwianie lub ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej 
dotyczącej jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych, jednego lub kilku instrumentów 
finansowych lub nabywania albo zbywania instrumentów finansowych wprowadzonych do ASO.  

Na podstawie art. 158 ustawy o obrocie, Emitent instrumentów finansowych wprowadzonych do ASO, jest 
zobowiązany do sporządzenia i prowadzenia odrębnych list osób fizycznych posiadających dostęp 
do określonych informacji poufnych, które pozostają z emitentem lub z innym podmiotem, działającym 
w jego imieniu lub na jego rzecz, w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym 
charakterze, w tym pełniącym funkcje w organach nadzorczych emitenta. 

Na podstawie art. 159 ustawy o obrocie, osoby wymienione w art. 156 ust. 1 ustawy o obrocie nie mogą 
w czasie trwania okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji 
emitenta albo dokonywać na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących 
lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi.  

Zgodnie z art. 159 ust. 1a ustawy o obrocie osoby te również działając jako organ osoby prawnej, w czasie 
trwania okresu zamkniętego, nie mogą 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. Zgodnie z art. 159 ust. 1b 
ustawy o obrocie przepisów tych (art. 159 ust. 1. i ust. 1a ustawy o obrocie) nie stosuje się do czynności 
dokonywanych przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba, o której mowa w art. 156 
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ust. 1 pkt 1 lit. a, zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję 
tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne, do czynności dokonywanych 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, do czynności dokonywanych w wyniku złożenia zapisu w 
odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami 
ustawy o ofercie publicznej, do czynności dokonywanych w związku z obowiązkiem ogłoszenia wezwania do 
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, do 
czynności dokonywanych w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa 
poboru oraz do czynności dokonywanych 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 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 ust. 1, 
spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4, do przekazania tej informacji do wiadomości 
publicznej; 

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 ustawy o obrocie nie posiadała dostępu 
do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest raport; 

3) w przypadku raportu półrocznego - miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości 
lub okres pomiędzy końcem 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 ustawy o obrocie nie posiadała dostępu do danych finansowych, 
na podstawie których sporządzany jest raport; 

4) w przypadku raportu kwartalnego - dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej 
wiadomości lub okres pomiędzy końcem 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 ustawy o obrocie nie posiadała dostępu do danych 
finansowych, na podstawie których sporządzany jest raport. 

Zgodnie z postanowieniami art. 160 ustawy o obrocie, osoby wchodzące w skład organów zarządzających 
lub nadzorczych emitenta albo będące jego prokurentami, a także inne 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, są obowiązane 
do przekazywania Komisji oraz temu emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko 
z nimi związane (zdefiniowane w art. 160 ust. 2), na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia 
instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi. 

Emitent jest zobowiązany do niezwłocznego udostępniania informacji otrzymanych na podstawie art. 160 
ust. 1 ustawy o obrocie, równocześnie Organizatorowi ASO oraz do publicznej wiadomości.  

Na podstawie art. 78 ust. 2 ustawy o obrocie, w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu 
w ASO lub jest zagrożony interes jego uczestników, Organizator ASO, na żądanie Komisji wstrzymuje 
wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi 
instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. 

Zgodnie z postanowieniami art. 78 ust. 3 ustawy o obrocie, w przypadku gdy obrót instrumentami 
finansowymi dokonywany jest w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego 
funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w ASO lub naruszenia interesów 
inwestorów, na żądanie Komisji Organizator ASO zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres 
nie dłuższy niż miesiąc.  
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Zgodnie z postanowieniami art. 78 ust. 4 ustawy o obrocie, Organizator ASO wyklucza z obrotu wskazane 
przez Komisję instrumenty finansowe w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu 
funkcjonowaniu ASO lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w ASO, lub powoduje naruszenie 
interesów inwestorów. 

3.1.5. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej 

Na podstawie art. 4 pkt 20 ustawy o ofercie, spółką publiczną jest spółka, w której co najmniej jedna akcja 
jest zdematerializowana w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie.  

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

1) kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50% ,75% albo 90% ogólnej 
liczby głosów w spółce publicznej,  

2) kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 
głosów w tej spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%,15%, 20%, 
25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów,  

3) kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów 
o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów  

jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego 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, o którym mowa powyżej zawiera informacje o:  

1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;  

2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym 
spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;  

3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz 
o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;  

4) 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;  

5) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki;  

6) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie, tj. o podmiotach, 
w przypadku których osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego 
w przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji przez osobę trzecią, z którą ten podmiot 
zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.  

W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, 
zawiadomienie, o którym mowa powyżej powinno zawierać także informacje określone w art. 69 ust. 4 pkt 
2 i 3 ustawy o ofercie publicznej (tj. informacje o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich 
procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym 
udziale w ogólnej liczbie głosów, a także informacje o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym 
udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej 
liczbie głosów) odrębnie dla akcji każdego rodzaju.  

W przypadku zmiany zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy 
od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału, należy niezwłocznie, nie później niż                   
w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym Komisję oraz tę spółkę.  

Obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony 
próg ogólnej liczby głosów w związku z:  
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1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;  

2) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo 
lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej;  

3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.  

W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, zawiadomienie, o którym mowa w art. 69 ust. 1, zawiera 
również informacje o:  

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

finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji;  

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

3) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.  

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 głosu i deklaruje zamiar wykonywania 
tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz, którego 
ustanowiono zabezpieczenie.  

Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności 
prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 
liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązku 
zawiadomienia, określonego w ww. art. 69 Ustawy o ofercie publicznej. W przypadku naruszenia tego 
obowiązku prawo głosu z takich akcji nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad 
uchwałami walnego zgromadzenia akcjonariuszy (art. 89 ust. 1 pkt 1 i ust. 3).  

Zgodnie z art. 87 obowiązki dotyczące zawiadomienia spoczywają odpowiednio:  

1) również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby 
głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku 
z akcjami spółki publicznej;  

2) na funduszu inwestycyjnym - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 
ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji 
łącznie przez:  

a. inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,  

b. inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane 
przez ten sam podmiot;  

3) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 
liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:  

a. przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, 
z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 
2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,  

b. w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których 
wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy 
o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych - w zakresie 
akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot 
ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym 
zgromadzeniu,  

c. przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie 
uprawnienia do wykonywania prawa głosu; 
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4) również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym 
zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli 
akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania;  

5) również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące 
nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym 
zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych 
podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków;  

6) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5, posiadając akcje spółki 
publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 
liczby głosów określonego w tych przepisach.  

Obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami 
wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według 
własnego uznania.  

W przypadkach, o których mowa w pkt 5 i 6 powyżej, obowiązki zawiadomienia mogą być wykonywane 
przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia.  

Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt 5 powyżej, domniemywa się w przypadku posiadania akcji 
spółki publicznej przez:  

1) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub 
stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli;  

2) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;  

3) mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do 
dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów 
wartościowych;  

4) jednostki powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.  

Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych powyżej:  

1) po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty 
zależne;  

2) po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z pkt. 4 - 
wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem;  

3) wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest 
ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. 

Na podstawie art. 75 ust. 3, obowiązki dotyczące nabywania znacznych pakietów akcji wskazane w art. 72-
74 ustawy o ofercie publicznej nie powstają w przypadku nabycia akcji spółki, której akcje wprowadzone 
są wyłącznie do ASO. 

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 2005 r. Nr 83, poz. 719 i Nr 183, poz. 
1538 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341). Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w przepisach 
wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

3.1.6. Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

Zgodnie z art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na przedsiębiorców, którzy mają zamiar 
dokonać koncentracji, w przypadku gdy łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących 
w koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 50.000.000 
EUR, (dla łącznego światowego obrotu przedsiębiorców równowartość 1.000.000.000 EUR) nałożono 
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obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przy 
badaniu wysokości obrotu brany jest pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio 
uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do 
których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Wartość EUR podlega 
przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 
w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji. W art. 13 
ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ustalono, że obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru:  

1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,  

2) przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub 
w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej 
przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców,  

3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,  

4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części 
przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat 
obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
równowartość 10.000.000 EUR.  

Na podstawie art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar 
koncentracji:  

1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających 
zgłoszenie równowartości 10.000.000 EUR,  

2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu 
ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone 
na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod 
warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:  

a. instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, 
lub  

b. wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części 
przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów,  

3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu 
zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub 
udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży,  

4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający 
przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci 
przedsiębiorcy przejmowanego,  

5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.  

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:  

a. wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów,  

b. przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów,  

c. wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy – 
w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,  

d. przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa 
w art. 13 ust. 2 pkt 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku gdy koncentracji 
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dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców 
zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący.  

Zgodnie z art. 18-19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji w wyniku której konkurencja na 
rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji 
dominującej na rynku. Wydając zgodę na dokonanie koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów może zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji 
do spełnienia określonych warunków lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:  

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

2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez 
zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu 
zarządzającego lub kontrolnego jednego lub kilku przedsiębiorców,  

3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.  

Zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na przedsiębiorcę 
lub przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków. 
Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania 
koncentracja nie została dokonana. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć 
na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu 
osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby 
nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości 
stanowiącej równowartość do 50.000.000 EUR, między innymi, jeżeli, 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 Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również 
nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 
10.000 EUR za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. decyzji wydanych m.in. na podstawie art. 19 ust. 1 
Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą 
funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku 
przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, 
w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji.  

W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie 
koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 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. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania 
koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 528-550 K.s.h. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują 
kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków 
prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz 
okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 

W myśl art. 96 i 97 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 czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu 
terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega 
zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji). 
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3.1.7. Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji 
przedsiębiorstw 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, ograniczające swobodny obrót akcjami, wynikają także z regulacji 
zawartych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli 
koncentracji przedsiębiorców (zwanego dalej Rozporządzeniem w Sprawie Koncentracji). Rozporządzenie 
w Sprawie Koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. Koncentracji o wymiarze wspólnotowym, 
a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone progi 
obrotu towarami i usługami. Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących 
przypadkach:  

1) gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji, wynosi 
więcej niż 5.000.000.000 EUR, oraz  

2) gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250.000.000 EUR, chyba że każde 
z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych 
obrotów, przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym państwie członkowskim.  

Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy;  

1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 
2.500.000.000 EUR,  

2) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EUR,  

3) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EUR, z czego łączny obrót co 
najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25.000.000 
EUR, oraz  

4) łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EUR, chyba że każde 
z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych 
obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.  

Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany 
struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji 
Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:  

1) zawarciu umowy,  

2) ogłoszeniu publicznej oferty, lub  

3) przejęciu większościowego udziału.  

Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji można również 
dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji 
o wymiarze wspólnotowym. Koncentracja wspólnotowa wymaga zgody Komisji. 

3.1.8. Podmiot prowadzący rejestr akcji Emitenta 

Podmiotem prowadzącym rejestr akcji Emitenta będzie Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 
z siedzibą w Warszawie. Akcje serii A, B i C od momentu ich rejestracji w Krajowym Depozycie, 
na podstawie umowy (umowa o rejestrację), o której mowa w art. 5 ustawy o ofercie, nie będą miały formy 
dokumentu (dematerializacja). 
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3.1.9. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie 

Akcje serii A, B i C uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału 
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. i są równe w prawach, zwłaszcza w prawie do dywidendy.  

Dnia 8 kwietnia 2013 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników InfoScope zatwierdziło sprawozdanie 
finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r., a także postanowiło o pozostawieniu zysku 
netto za rok obrotowy 2012 r. w wysokości 542.559,26 PLN na kapitał zapasowy. 

3.2. 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 – w zakresie określonym w § 4 
ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

W okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie, akcjonariusze Emitenta 
przeprowadzili ofertę niepubliczną sprzedaży akcji serii A i B, zaś Emitent przeprowadził niepubliczną emisję 
akcji serii C w ramach subskrypcji prywatnej, które były emitowane na podstawie uchwały NWZ Spółki 
z dnia 23 kwietnia 2013 r. 

3.2.1. Niepubliczna oferta akcji serii A i B przeprowadzona przez akcjonariuszy Emitenta 

W dniach 15-19 kwietnia 2013 r. czterej akcjonariusze Emitenta (w tym dwóch członków Zarządu oraz 
Przewodniczący Rady Nadzorczej) przeprowadziło ofertę niepubliczną akcji serii A i B. W wyniku 
przeprowadzonej oferty dokonano zbycia łącznie 780.200 akcji Emitenta, które zostały nabyte przez 
4 osoby fizyczne (w tym dwóch członków Rady Nadzorczej) oraz spółkę prawa cypryjskiego. Stan posiadania 
akcjonariuszy biorących udział w ofercie niepublicznej akcji serii A i B przedstawia się następująco: 

 350.000 akcji znalazło się w posiadaniu członka Rady Nadzorczej, 

 300.000 akcji znalazło się w posiadaniu osoby prywatnej, 

 100.000 akcji znalazło się w posiadaniu członka Rady Nadzorczej, 

 30.000 akcji znalazło się w posiadaniu spółki prawa cypryjskiego, 

 200 akcji znalazło się w posiadaniu osoby prywatnej. 

Wszystkie transakcje związane z ofertą niepubliczną akcji serii A i B zostały zawarte po cenie jednostkowej 
równej wartości nominalnej Spółki i miały na celu zbudowanie stabilnego akcjonariatu Emitenta (w 
posiadanie znaczącego pakietu akcji weszli członkowie Rady Nadzorczej, mający znaczący głos doradczy dla 
Spółki). Z ww. transakcjami związanymi z ofertą niepubliczną akcji serii A i B nie były związane żadne koszty 
dla Spółki. 

3.2.2.  Niepubliczna emisja akcji serii C w ramach subskrypcji prywatnej przeprowadzona przez Emitenta  

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży 

Subskrypcja 222.222 (dwustu dwudziestu dwóch tysięcy dwustu dwudziestu dwóch) akcji zwykłych na 
okaziciela serii C miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez 
Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (art. 431 §2 pkt 1 K.s.h.). 

Złożenie oferty przez Emitenta nastąpiło w dniu 2 maja 2013 r.  

Przyjęcie oferty nastąpiło w dniu 2 maja 2013 r. 

Data przydziału instrumentów finansowych 

Z uwagi na fakt, iż objęcie akcji serii C nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano 
przydziałów akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. 
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Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą 

Subskrypcja prywatna obejmowała 222.222 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwie) 
akcje zwykłe na okaziciela serii C. 

 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 

Z uwagi na fakt, iż objęcie akcji miało miejsce w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty 
imiennie oznaczonemu adresatowi i jej przyjęciu, redukcja nie miała miejsca. Ponadto subskrypcja nie była 
podzielona na transze. 

Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub 
sprzedaży 

Z uwagi na fakt, iż objęcie akcji serii C nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału 
akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. 

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 222.222 (dwieście dwadzieścia dwa 
tysiące dwieście dwadzieścia dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii C. 

Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane) 

Akcje serii C były obejmowane po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej 4,50 PLN (cztery złote 
pięćdziesiąt groszy), tj. w łącznej wysokości 999.999,00 PLN (dziewięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu 
tysięcy dziewięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu złotych). 

Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w 
poszczególnych transzach 

Z uwagi na fakt, iż Emitent dokonał subskrypcji prywatnej w drodze oferty niepublicznej, nie dokonywano 
zapisów na akcje. Objęcie akcji odbywało się poprzez złożenie przez Emitenta oferty imiennie oznaczonym 
podmiotom oraz jej przyjęcie. Akcje serii C zostały objęte przez 18 podmiotów, w tym jedną osobę prawną 
(Animator Rynku). 

Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub 
sprzedaży w poszczególnych transzach 

Akcje serii C zostały objęte przez 18 podmiotów, w tym jedną osobę prawną (Animator Rynku). 

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) 

Akcje serii C nie były obejmowane przez subemitentów. Emitent nie zawarł umowy o subemisję. 

Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem 
wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i 
przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia 
publicznego Dokumentu Informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów 
doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i 
sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta 

Łączne koszty zaliczone do kosztów emisji akcji serii C wyniosły 49.200 PLN (brutto), w tym: 

 Przygotowanie i przeprowadzenie oferty –10.000 PLN 

 Wynagrodzenie subemitentów – 0 PLN 

 Sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 39.200 PLN 

 Promocja oferty – 0 PLN 
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Koszty, o których mowa powyżej zostały rozliczone w księgach rachunkowych zgodnie z art. 36 ust. 2 b. 
ustawy o rachunkowości i w ten sposób zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta. 

3.3. Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych 

Podstawą prawną emisji akcji serii A i B była uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 
spółki pod firmą InfoScope sp. z o.o. z siedzibą Gdańsku z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekształcenia 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną (zaprotokołowana przez Ilonę Marchocką – 
Notariusza w Warszawie, Rep A nr 1382/2013). Akcje serii A i B zostały zarejestrowane w Krajowym 
Rejestrze Sądowym wraz z rejestracją przekształcenia w spółkę akcyjną, tj. 15 kwietnia 2013 r.  

Poniżej przytoczono treść uchwały nr 3:  

Uchwała nr 3 

z dnia 28 marca 2013 roku 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą 

InfoScope. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 

w sprawie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną 

 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą InfoScope sp. z o.o. z siedzibą w 
Gdańsku, działając na podstawie art. 551 i 563 Kodeksu spółek handlowych postanawia:  

1. przekształcić InfoScope spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 
(„spółka przekształcana”) w spółkę akcyjną pod firmą InfoScope Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Gdańsku („spółka przekształcona”); 

2. przyjąć wartość bilansową majątku spółki (aktywów netto) przekształcanej spółki na kwotę 
1.891.306,67 zł  (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześć złotych i 
sześćdziesiąt siedem groszy);  

3. ustalić wysokość kapitału zakładowego spółki przekształconej na kwotę 200.000,00 zł 
(dwieście tysięcy złotych), który będzie dzielić się na 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych 
na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.  

4. ustalić, że akcje spółki przekształconej przysługują dotychczasowym wspólnikom spółki 
przekształcanej w następujący sposób: 
a) Marcin Giedroyć – 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 400.000 

(czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 
b) Agnieszka Kobylińska 11.000 (jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A 

oraz 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 
c) Sławomir Lewandowski 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 

400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 
d) Mariusz Sokołowski 889.000   (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych 

na okaziciela serii B. 
5. ponadto ustalić, że: 

a) akcje spółki przekształconej zostaną wydane wspólnikom spółki przekształcanej, którzy 
złożą oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształconej zgodnie z art. 564 § 1 
Kodeksu spółek handlowych,  

b) akcje serii A i B przyznane wspólnikom spółki przekształcanej uczestniczącym w 
przekształceniu będą akcjami na okaziciela, nieuprzywilejowanymi, 

c) łączna kwota wypłat dla wspólników nie uczestniczących w przekształceniu, zgodnie z 
art. 563 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, nie przekroczy 10% (dziesięciu procent) 
wartości bilansowej majątku (aktywów netto) spółki przekształcanej, to jest kwoty 
189.130,67 zł (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści złotych i sześćdziesiąt 
siedem groszy), 
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6. ustalić, iż Członkami Zarządu spółki przekształconej będą Pan Marcin Giedroyć jako Prezes 
Zarządu oraz Pan Sławomir Lewandowski jako Wiceprezes Zarządu, 

7. wyrazić zgodę na następujące brzmienie statutu Spółki  InfoScope Spółka Akcyjna: 
(w tym miejscu przytoczono treść statutu InfoScope Spółka Akcyjna) 

 

Akcje serii C zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Emitenta z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 
nowych akcji w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy 
oraz zmiany Statutu Spółki(zaprotokołowana przez Ilonę Marchocką – Notariusza w Warszawie, Rep A nr 
1637/2013). Akcje serii C nie zostały jeszcze zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Poniżej przytoczono treść uchwały nr 3: 

 

Uchwała nr 3 

z dnia 23 kwietnia 2013 r. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą InfoScope S.A. 

z siedzibą w Gdańsku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji w ramach 

subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmiany 

Statutu Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InfoScope S.A. z siedzibą w Gdańsku 

(„Spółka”), działając na podstawie art. 431 K.s.h. uchwala, co następuje:  

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) do 

kwoty nie większej niż 222.222,20 zł (dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia 

dwa złote i dwadzieścia groszy), tj. o kwotę nie większą niż 22.222,20 zł (dwadzieścia dwa 

tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote i dwadzieścia groszy), w drodze emisji nie więcej niż 

222.222 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwie) akcji zwykłych na 

okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.  

2. Akcje serii C zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed 

zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.  

3. Akcjom serii C nie będą przyznane szczególne uprawnienia.  

4. Akcje serii C będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku, jaki będzie przeznaczony 

do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.  

5. Akcje serii C nie będą miały formy dokumentu.  

6. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji serii C. 

7. Objęcie akcji serii C nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez 

oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii C zostanie 

złożona nie więcej niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) adresatom.  

http://www.infoscope.pl/
mailto:info@p-v.com.pl
http://www.p-v.com.pl/


 

 

 

 

InfoScope S.A.  |  www.infoscope.pl  |  DOKUMENT INFORMACYJNY  |  24 maja 2013 r. 

 
 

 

Autoryzowany Doradca: Partners & Ventures sp. z o.o. 
ul. Mokotowska 1 (Zebra Tower), 00-640 Warszawa | e-mail: info@p-v.com.pl | www: www.p-v.com.pl 

Strona 
34 

 

8. Ustala się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów objęcia akcji w terminie do dnia 30 

września 2013 r.  

9. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia 

o wysokości podwyższonego kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału 

zakładowego do rejestru, zgodnie z art. 310 § 2 K.s.h. w związku z art. 431 § 7 K.s.h.  

10. Działając w interesie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, pozbawia się w 

całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy. Uzasadnieniem pozbawienia prawa 

poboru akcji emisji serii C są cele emisji akcji serii C. Pozyskane środki zapewnią stabilizację 

finansową i inwestycyjną Spółki. Dalszy rozwój Spółki wymaga pozyskania zwiększenia bazy 

kapitałowej, co umożliwi prowadzenie nowych projektów inwestycyjnych. Skala potrzeb Spółki 

wskazuje, iż najbardziej efektywną metodą pozyskania środków jest przeprowadzenie 

subskrypcji prywatnej. Wybór subskrypcji prywatnej uzasadniony jest dążeniem do ograniczenia 

kosztów emisji oraz koniecznością przeprowadzenia emisji w najkrótszym możliwym czasie.  

11. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po złożeniu 

przez Zarząd oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki.  

12. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje 

brzmienie:  

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 222.222,20 zł (dwieście dwadzieścia dwa 

tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote i dwadzieścia groszy) i dzieli się na:  

a) 211.000 (dwieście jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,  

b) 1.789.000 (milion siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 

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

nie więcej niż 222.222 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa) akcji zwykłych 
na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.” 

 

Zarząd Spółki, na podstawie przyznanego uchwałą NWZ upoważnienia, ustalił cenę emisyjną akcji serii C na 
poziomie 4,50 PLN. 

Dnia 6 maja 2013 r. Zarząd Emitenta złożył notarialne oświadczenie o wysokości objętego kapitału 
zakładowego oraz postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego. Poniżej przytoczono jego 
treść: 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O WYSOKOŚCI OBJĘTEGO KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ 
POSTANOWIENIE O DOOKREŚLENIU WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO  

 

§ 1. 

Marcin Giedroyć oraz Sławomir Lewandowski, odpowiednio jako Prezes i Wiceprezes 
dwuosobowego Zarządu spółki pod firmą: InfoScope Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres 
spółki: Gdańsk (80-172), ulica Trzy Lipy nr 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000458312 („Spółka”), uprawnieni do łącznej reprezentacji tej Spółki - na 
dowód czego okazują Informację odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z 
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dnia 4 maja 2013 roku, pobraną na podstawie art 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o 
Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.) – identyfikator 
wydruku RP/458312/1/20130504141910, oświadczają - zgodnie z art. 310 § 2 Kodeksu spółek 
handlowych w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych - że w ramach podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2013 roku, zaprotokołowanej przez Ilonę Marchocką 
Notariusza w Warszawie, objęty został kapitał zakładowy w wysokości 22.222,20 zł (dwadzieścia 
dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote i dwadzieścia groszy), to jest objęto 22.222 
(dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 

 

§ 2. 

Z uwagi na powyższe stawający jako Prezes i Wiceprezes dwuosobowego Zarządu spółki pod firmą 
InfoScope Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku oświadczają, że obecnie kapitał zakładowy Spółki 
wynosi 222.222,20 zł (dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote i 
dwadzieścia groszy) i dzieli się na 211.000 (dwieście jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 
serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 1.789.000 (milion siedemset 
osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda oraz 222.222 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa) 
akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i w związku 
z tym dookreślają wysokość kapitału zakładowego w Statucie Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 
Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:  

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 222.222,20 zł (dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście 
dwadzieścia dwa złote i dwadzieścia groszy) i dzieli się na:  

a) 211.000 (dwieście jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 
0,10 zł (dziesięć groszy) każda,  

b) 1.789.000 (milion siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B 
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,  

c) 222.222 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na 
okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”  

 

Akcje serii C nie zostały jeszcze zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, Emitent nie złożył jeszcze wniosku w 
sprawie rejestracji akcji do sądu rejestrowego. 

 

Decyzja o wyrażeniu zgody na rejestrację akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C w Krajowym Depozycie 
oraz ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 
została podjęta uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 23 kwietnia 2013 r.  

 

Uchwała nr 4 

z dnia 23 kwietnia 2013 r. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą InfoScope S.A. 

z siedzibą w Gdańsku 
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w sprawie wyrażenia zgody na rejestrację akcji serii A, B, C oraz praw do akcji serii C w Krajowym 

Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A, B, C 

oraz praw do akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InfoScope S.A. z siedzibą w Gdańsku 

(„Spółka”), działając na podstawie art. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi, uchwala, co następuje:  

1. wyraża się zgodę na rejestrację akcji serii A, B, C oraz praw do akcji serii C w Krajowym 

Depozycie Papierów Wartościowych S.A. na podstawie art. 5 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi,  

2. wyraża się zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A, B, C oraz praw do akcji serii 

C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,  

3. upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, 

mających na celu rejestrację akcji serii A, B, C oraz praw do akcji serii C, w tym do zawarcia 

umowy o rejestrację oraz umowy o uczestnictwo z Krajowym Depozytem Papierów 

Wartościowych S.A,  

4. upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, które 

będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii A, B, C oraz praw do akcji serii C do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,  

w przypadku wydania akcji serii A lub B lub C upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia tych akcji do 
depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, celem ich rejestracji w Krajowym Depozycie 
Papierów Wartościowych S.A. 

3.4. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie 

Akcje serii A, B i C uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału 
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. i są równe w prawach, zwłaszcza w prawie do dywidendy.  

3.5. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji 

3.5.1. Prawa majątkowe przysługujące akcjonariuszowi Spółki 

3.5.1.1. Prawo do udziału w zysku rocznym, tj. prawo do dywidendy (art. 347-348 K.s.h.)  

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez 
biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.  

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu 
dywidendy, zwyczajne walne zgromadzenie 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 stosownie do art. 348 § 3 K.s.h. 
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3.5.1.2. Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji już posiadanych, tj. 
prawo poboru (art. 433 K.s.h.)  

Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji. 
W interesie spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części. 
Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości co najmniej 4/5 (czterech piątych) głosów. 
Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane 
w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

Większość 4/5 głosów nie jest wymagana w przypadku, gdy: 

1) uchwała o podwyższeniu kapitału 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, 

2) uchwała stanowi, że 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 pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli 
w przypadku likwidacji Emitenta.  

Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w przypadku rozwiązania lub likwidacji, 
proporcjonalnie do posiadanego udziału w kapitale zakładowym. 

Prawo do udziału w majątku Emitenta pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli 
w przypadku likwidacji Emitenta.  

3.5.1.3. Prawo do zbywania akcji Emitenta 

Zgodnie z art. 337 § 1 K.s.h. akcje Emitenta są zbywalne. 

3.5.1.4. Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach (art. 340 § 3 K.s.h.) 

W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane 
na rachunkach w domu maklerskim lub banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo 
głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi. 

3.5.2. Prawa korporacyjne przysługujące akcjonariuszowi Spółki 

3.5.2.1. Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia 
wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw i projektów uchwał (art. 400-401 K.s.h.)  

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą 
żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku 
obrad tego zgromadzenia; statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie 
zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci 
elektronicznej.  

Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne 
zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego 
zgromadzenia. Zgromadzenie podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia 
zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą 
zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą 
zgromadzenia.  

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą 
żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie 
powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym 
terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej 
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proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd 
Emitenta jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym 
terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie 
akcjonariuszy.  

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych 
do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. 
Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas 
walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

3.5.2.2. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (art. 406¹ - 406³ K.s.h.)  

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami 
spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych 
z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz 
zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym 
zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa 
w walnym zgromadzeniu.  

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki 
publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa 
w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być 
złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej 
mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. 
W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane 
przed upływem dnia 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, podmiot prowadzący rachunek 
papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 
Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej spółka 
ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z przepisami oraz wykazu sporządzonego przez 
podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami 
finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, na podstawie 
wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą walnego zgromadzenia przez 
podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia 
wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione 
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej. Podmiot prowadzący 
depozyt papierów wartościowych udostępnia spółce publicznej wykaz, przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą walnego zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn 
technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów 
wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed 
datą walnego zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem. 

3.5.2.3. Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 K.s.h.) 

Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może głosować 
odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 
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3.5.2.4. Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia (art. 422-427 K.s.h) 

Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes 
Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, może być zaskarżona w drodze wytoczonego 
przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. 

3.5.2.5. Prawo do wytyczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia 

Prawo do wytyczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje Zarządowi, 
Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów lub akcjonariuszowi, który:  

1) głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu (wymóg 
głosowania nie dotyczy akcji niemej),  

2) został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,  
3) nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało w sposób 

wadliwy lub podjęto uchwałę w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. 

3.5.2.6. Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa (art. 
428 K.s.h)  

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest zobowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego 
żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem 
obrad. Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym 
ważne powody, z tym, że nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas 
walnego zgromadzenia.  

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, 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 bądź 
administracyjnej. 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. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku 
o udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie.  

Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia 
i który zgłosił sprzeciw do protokołu, ma prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie 
Zarządu do udzielenia informacji, o których mowa w art. 428 § 1 K.s.h. (art. 429 § 1 K.s.h.) lub 
o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym 
Zgromadzeniem Akcjonariuszy na podstawie art.428 § 5 i 6 K.s.h. (art. 429 § 2 K.s.h.). 

3.5.2.7. Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które 
wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486-487 K.s.h.) 

Jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej mu szkody w terminie roku od dnia 
ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa 
w zyskach lub podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi, 
a osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się na uchwałę Walnego Zgromadzenia 
udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez Emitenta zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie. 

3.5.2.8. Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami 
(art. 385 § 3 K.s.h.)  

Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady 
Nadzorczej powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut 
przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej. 
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Prawo do żądania, aby spółka handlowa, będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na piśmie, 
czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 K.s.h. wobec określonej 
spółki handlowej lub spółdzielni, będącej akcjonariuszem Emitenta (art. 6 § 4 i § 5 K.s.h.)  

Akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej Emitenta ma prawo zwrócić się do spółki 
handlowej z żądaniem udzielenia informacji na piśmie czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub 
zależności w rozumieniu powyższych przepisów K.s.h., wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni 
będącej również akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej 
Emitenta może żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Emitenta, 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. 

3.5.2.9. Prawo do żądania, aby spółka handlowa, będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na 
piśmie, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 K.s.h. wobec 
określonej spółki handlowej lub spółdzielni, będącej akcjonariuszem Emitenta (art. 6 § 4 i § 5 K.s.h.)  

Akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej Emitenta ma prawo zwrócić się do spółki 
handlowej z żądaniem udzielenia informacji na piśmie czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub 
zależności w rozumieniu powyższych przepisów K.s.h., wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni 
będącej również akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej 
Emitenta może żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Emitenta, 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. 

3.5.2.10. Prawa związane z dokumentacją Emitenta: 

 Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 K.s.h.),  

 Prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania 
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 
395 K.s.h.),  

 Prawo do dostępu do informacji i dokumentacji dotyczących Walnego Zgromadzenia wynikające 
z obowiązku Spółki zamieszczania ich na stronie internetowej (art. 402² K.s.h),  

 Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu Spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu 
listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, prawo 
do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem WZA, prawo akcjonariusza 
do żądania przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną (art. 407 K.s.h.),  

 Prawo do przeglądania księgi protokołów WZA oraz prawo do otrzymania poświadczonych przez 
Zarząd odpisów uchwał, prawo do dostępu do wyników głosowań wynikające z obowiązku Spółki 
zamieszczania ich na stronie internetowej (art. 421 K.s.h.),  

 Prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem 
Emitenta (art. 505, 540, 561 K.s.h.), 

Prawo żądania akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej 
liczby głosów, aby Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt 
Emitenta, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw 
(rewident do spraw szczególnych); akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego 
Walnego Zgromadzenia oraz wystąpienia do sądu rejestrowego o wyznaczenie rewidenta (art. 84 i 85 
Ustawy o ofercie publicznej). 
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3.6. Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości 

W latach 2013-2014 priorytetem InfoScope S.A. będzie realizacja założonej strategii rozwoju oraz 
przeprowadzenie wynikających z niej inwestycji i akwizycji. Począwszy od roku 2015 roku, po osiągnięciu 
stabilizacji przychodów, rentowości oraz zaspokojenia planowanych potrzeb inwestycyjnych, Zarząd spółki 
będzie rekomendował wypłacanie dywidendy w wysokości 30% wypracowanego rocznego zysku. 

3.7. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem 
instrumentami finansowymi objętymi Dokumentem Informacyjnym, w tym wskazanie 
płatnika podatku 

3.7.1. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z tytułu dywidendy 

Stosownie do art. 17 ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 
z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 
których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną należy uznać 
za przychody z kapitałów pieniężnych. 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 updof, od uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dochodów 
(przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobierany jest 
zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%. 

Zryczałtowany podatek, o którym mowa powyżej pobiera się bez pomniejszania przychodu z tytułu 
dywidendy o jakiekolwiek koszty uzyskania przychodu - podstawę opodatkowania stanowi pełna suma 
otrzymanej wypłaty pieniężnej. Ponadto, na mocy art. 30a ust. 7 przychód z tytułu dywidendy nie łączy się 
z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych określonych w art. 27 updof.  

Płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaty dywidendy na rzecz osób fizycznych 
jest emitent. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 nr 8, 
poz. 60 z późn. zm. „Ordynacja podatkowa”) płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa 
podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie 
organowi podatkowemu. Na podstawie art. 41 ust. 4 updof podmiot wypłacający dywidendę jako płatnik 
jest obowiązany pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat i przekazać kwoty 
podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek – 
na rachunek właściwego dla płatnika urzędu skarbowego (art. 42 updof). Z powyższych przepisów jasno 
wynika, iż płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaty dywidendy na rzecz osób 
fizycznych jest emitent. Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych przepisów 
prawa podatkowego wydanych z upoważnienia Ministra Finansów m.in. sygnatura: IBPBII/2/415-
1323/10/HS z 10 marca 2011 r., IBPBII/2/415-1324/10/HS z 10 marca 2011 r. oraz IPPB2/415-777/09-2/AS 
z 19 marca 2010 r. 

3.7.2. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne 

Ustawa z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 nr 74 
poz.397 z późn. zm., w art. 7 stanowi, iż przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób 
prawnych jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; 
w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22 powyższej ustawy, czyli m.in. dochodów (przychodów) 
z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przedmiotem 
opodatkowania jest przychód. Zgodnie z art. 22 ust. 1 updop dochody (przychody) z dywidend oraz innych 
przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem w wysokości 19% uzyskanego przychodu. 

Zwalnia się w ust. 4 omawianego artykułu od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz 
inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 
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1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka 
będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub 
w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie 
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym 
od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; 

3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale 
spółki, o której mowa w pkt 1; 

4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem 
dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 

Zwolnienie, o którym mowa powyżej, znajdzie zastosowanie zgodnie z art. 22 ust 4a i 4b w przypadku, kiedy 
spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) 
w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres 
dwóch lat lub gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) upływa po dniu uzyskania 
tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), 
w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 
pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) 
określonych w ust. 1 w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, 
w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. 

Regulacje przedstawione powyżej stosuje się z uwzględnieniem postanowień umów w sprawie unikania 
podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, pod warunkiem, iż podatnik 
przedłoży płatnikowi certyfikat rezydencji podatkowej wydany przez właściwe organy podatkowe.  

Spółki dokonujące wypłat należności z tytułów wymienionych dywidend oraz innych przychodów z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych są stosownie do art. 26 ust. 1 updop obowiązane, jako płatnicy, pobierać 
w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Zastosowanie 
preferencyjnej stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo 
niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca 
siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. 

Na Spółce jako na płatniku ciąży na podstawie art. 26 ust. 3 updop obowiązek przekazania kwoty podatku 
w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu 
skarbowego właściwego według siedziby podatnika, a w przypadku podatników niemających siedziby lub 
zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - na rachunek urzędu skarbowego właściwy w sprawach 
opodatkowania osób zagranicznych. Ponadto, Spółka jest obowiązana przesłać podatnikom mającym 
siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej informację o wysokości pobranego podatku zaś 
podatnikom niemającym siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz urzędowi 
skarbowemu informacje o dokonanych wypłatach i pobranym podatku – sporządzone według ustalonego 
wzoru. 

3.7.3. Opodatkowanie osób prawnych w związku z dochodem uzyskanym ze zbycia papierów 
wartościowych 

Dochody osiągane przez osoby prawne z tytułu zbycia akcji opodatkowane są na zasadach ogólnych, 
określonych w updop. Tym samym przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy 
przychodem, a kosztami uzyskania przychodu, czyli kwotą uzyskaną ze sprzedaży akcji pomniejszona 
o wydatkami poniesionymi na objęcie lub nabycie akcji (wydatki staja się kosztem uzyskania przychodu 
dopiero przy zbyciu akcji). Dochód ze zbycia akcji łączy się z dochodami osiąganymi z innych źródeł 
i stosownie do art. 19 updop podlegają opodatkowaniu według 19% stawki. 
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Podatnicy podatkowego od osób prawnych, którzy sprzedali akcje, zobowiązani są zgodnie z art. 25 ust. 1 
updop do wpłacania na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy 
podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych 
za poprzednie miesiące. Podatnik może wpłacać zaliczki miesięczne w uproszczonej formie w wysokości 
1/12 podatku należnego wykazanego we właściwym zeznaniu rocznym. 

Powyższe postanowienia updop stosuje się z uwzględnieniem postanowień umów w sprawie unikania 
podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Umowy te mogą odmienne 
regulować zasady opodatkowania osób prawnych niebędących rezydentami, osiągających na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej dochody ze sprzedaży papierów wartościowych. 

3.7.4. Opodatkowanie osób fizycznych w związku z dochodem uzyskanym ze zbycia papierów 
wartościowych 

Zgodnie z art. 30b updof opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane z odpłatnego zbycia papierów 
wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz 
z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) 
w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny 
w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Podatek dochodowy wynosi 19% 
uzyskanego dochodu. Przepis ten nie znajdzie zastosowania na mocy art. 30b ust. 4 updof w sytuacji, gdy 
odpłatne zbycie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw 
z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej. Dochodów z przedmiotowych 
tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. 

W omawianej sytuacji dochodem jest: 

1) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych 
a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 
ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14, 

2) różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów 
wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 
ust. 1 pkt 38a, 

3) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych 
instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania 
przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, 

4) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach 
mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 
ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38, 

5) różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość 
prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż 
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi 
na podstawie art. 22 ust. 1e, 

6) różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki kapitałowej 
powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową 
spółkę kapitałową a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1ł 

- osiągnięta w roku podatkowym. 

Zgodnie z art. 30b ust. 6 updof 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 m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i dochody z odpłatnego zbycia 
pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz 
z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) 
w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny 
w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy. 
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Jednocześnie stosownie do art. 30b ust. 3 updof zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej 
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest 
możliwe pod warunkiem przedstawienia płatnikowi certyfikatu rezydencji wydanego przez właściwe władze 
podatkowe. 

3.7.5. Opodatkowanie dochodów (przychodów) osób zagranicznych 

Stosownie do art. 3 ust. 2a updof osoby fizyczne, niemające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca 
zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Podobną regulację zawiera 
updop w art. 3 ust 2, który stanowi, iż podatnicy, niemający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby 
lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Opisane powyżej zasady dotyczące opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów 
wartościowych oraz zasady dotyczące opodatkowania dochodów z dywidendy odnoszą się również 
do opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tych tytułów przez osoby fizyczne niemające miejsca 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podatników podatku dochodowego od osób 
prawnych, którzy nie posiadają siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (nierezydenci), 
o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej.  

Tym samym w przypadku inwestorów zagranicznych, przychód z tytułu dywidendy oraz innych przychodów 
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegać będzie opodatkowaniu w Polsce, podatkiem u źródła 
w wysokości 19 % przychodu. Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku spoczywa na płatniku - 
Emitencie (art. 22 updop i art . 30a ust. 1 pkt 4 updof).  

Jednocześnie na podstawie art. 22 ust. 4 updop zwalnia się w od podatku dochodowego dochody 
(przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione 
są łącznie następujące warunki: 

1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka 
będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub 
w innym niż Rzeczpospolita uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody 
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca 
w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii 
Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich 
osiągania; 

3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale 
spółki, o której mowa w pkt 1; 

4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem 
dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 

Zwolnienie, o którym mowa powyżej, znajdzie zastosowanie zgodnie z art. 22 ust 4a i 4b updop 
w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału 
w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada 
udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, 
nieprzerwanie przez okres dwóch lat lub gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) 
upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania 
udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której 
mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów 
(przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia 
po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. 
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Minister Finansów stoi na stanowisku, iż zbycie przez nierezydentów akcji w polskich spółkach zasadniczo 
nie jest dochodem uzyskanym ze źródeł położonych na terytorium Polski „gdyż zbycie takie stanowi 
odrębne od zbywanego źródła źródło dochodów, które nie jest trwale związane z terytorium Polski”. 
Równocześnie wskazał wyjątki, gdy zbycie przez nierezydenta udziałów lub akcji polskiej Spółki traktowane 
jest jako dokonane na terytorium Polski. Do wyjątków tych należą następujące przypadki: 

1. zbycie akcji polskiej spółki dokonywane jest na polskiej giełdzie papierów wartościowych („w takim 
przypadku giełda i obrót na niej dokonywany stanowi samoistne źródło dochodów położone 
na terytorium Polski”), 

2. zbycie akcji polskiej spółki prowadzące w praktyce do przeniesienia praw do nieruchomości (np. gdy 
majątek spółki, której udziały lub akcje są zbywane, składa się głównie z nieruchomości). 

Należy jednak pamiętać, iż zawarte przez Rzeczpospolitą Polską z państwem miejsca siedziby lub zarządu 
osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej (państwem rezydencji) umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania mogą zmieniać zasady opodatkowani przychodów. Tym samym zastosowanie 
mogą znaleźć preferencyjnej stawki podatkowe albo może dojść do niepobrania w ogóle podatku 
z powyższych tytułów. Z uwagi na miejsce umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w hierarchii 
źródeł prawa należy zauważyć, iż w przypadku, gdy modyfikują one zasady opodatkowania osiąganych 
dochodów i są nie do pogodzenia z przepisami polskich ustaw podatkowych to pierwszeństwo i tym samym 
moc wiążąco należy przyznać postanowieniom umowy. 

Większość umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi, iż zyski kapitałowe w tym ze sprzedaży 
akcji podlega opodatkowaniu wyłącznie w państwie rezydencji tj. państwie w którym podatnik ma miejsce 
zamieszkania lub siedzibę czy też zarząd. Natomiast możliwość opodatkowania również w państwie źródła 
istnieje wyłącznie w odniesieniu do ściśle określonych przypadkach - przede wszystkim w sytuacji, gdy 
majątek spółki, których akcje są zbywane, składa się głównie z majątku nieruchomego położonego w Polsce. 

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo 
niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest uwarunkowane posiadaniem certyfikatu rezydencji 
podatkowej wydanego przez właściwe władze podatkowe. 

3.7.6. Podatek od spadków i darowizn 

Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, 
poz. 1514, z późn. zm.), nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny, praw majątkowych 
podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również praw związanych 
z posiadaniem akcji, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli w dniu 
nabycia - w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny, ani nabywca (spadkobierca lub 
obdarowany), ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego 
pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Stosunki osobiste, stopień pokrewieństwa lub powinowactwa pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo 
pomiędzy darczyńcą i obdarowanym determinują zarówno minimum wolne od opodatkowania,                     
jak i wysokość stawki podatku od spadków i darowizn. Przynależność do grupy podatkowej determinująca 
wysokość podatku ustala się w oparciu o art. 14 powyższej ustawy. Jednocześnie art. 4a określa krąg osób, 
które po spełnieniu pewnych wymogów informacyjnych zostają zwolnione od podatku od spadków 
i darowizn. Do osób tych należą: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha. 

Ponadto na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 105 updof wolny od podatku dochodowego jest dochód uzyskany 
ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny – w części odpowiadającej kwocie 
zapłaconego podatku od spadków i darowizn. 

3.7.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Artykuł 9 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. 
z 2010, nr 101, poz. 649 z późn. zm., dalej „pcc”) stanowi, iż zwalnia się od podatku sprzedaż praw 
majątkowych, będących instrumentami finansowymi: 
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a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, 
b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, 
c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, czyli dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej na rynku regulowanym albo w ASO, 
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 z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 
Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.3). 

W innych przypadkach zbycie instrumentów finansowych w tym akcji podlega opodatkowaniu pcc, stawka 
podatku od takiej transakcji wynosi 1 % wartości rynkowej sprzedawanych praw majątkowych (art. 7 ust. 1 
pkt 1 lit. b ustawy o pcc). Obowiązek podatkowy ciąży na kupującym, który jest obowiązany, bez wezwania 
organu podatkowego, złożyć deklaracje w sprawie pcc oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni 
od dnia powstania obowiązku podatkowego tj. zawarcia umowy. Wyjątkiem są sytuacje, gdy podatek 
pobierany jest przez płatnika, którym między innymi jest notariusz, jeżeli czynność dokonywana jest 
w formie aktu notarialnego. 

3.7.8. Odpowiedzialność płatnika podatku 

Ordynacja podatkowa w art. 8 stanowi, iż płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego 
do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi 
podatkowemu. 

Konsekwentnie w świetle omawianych przepisów prawa podatkowego na Emitencie może spoczywać 
obowiązek płatnika do obliczenia podatku, jego pobrania i wpłacenia do właściwego urzędu skarbowego. 

Na podstawie art. 30 §1 i § 3 Ordynacji podatkowej płatnik, który nie wykonał któregokolwiek z nałożonych 
na niego obowiązków odpowiada całym swoim majątkiem za podatek niepobrany lub podatek pobrany 
a niewpłacony. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się w przypadku, jeżeli odrębne przepisy 
stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. 
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4. ROZDZIAŁ:  DANE O EMITENCIE 

4.1. Informacje o Emitencie 

Informacje o Emitencie 

Firma: InfoScope Spółka Akcyjna 

Forma prawna: Spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Gdańsk 

Adres: ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk 

KRS: 0000458312 

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS 

REGON: 220755449 

NIP 604-011-17-72 

Telefon: +48 (58) 773 7935 

Faks: +48 (58) 739 6676 

Adres poczty elektronicznej: biuro@infoscope.pl 

Strona internetowa: www.infoscope.pl 

4.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta 

Czas trwania Emitenta jest nieograniczony. 

4.3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent 

Emitent został utworzony na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu spółek handlowych. 

4.4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, 
a w przypadku, gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskanie 
zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał 

Postanowienie o przekształceniu Emitenta w spółkę akcyjną zostało wydane dnia 15 kwietnia 2013 r. przez 
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS.  

Do utworzenie Emitenta nie było wymagane uzyskanie jakiegokolwiek zezwolenia. 
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4.5. Krótki opis historii Emitenta 

Data Wydarzenie 

2009  

Marzec powstanie Emitenta (działającego do stycznia 2013 r. pod firmą Itigo spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością) w wyniku połączenia spółek IUVI Solutions sp. z o.o. i PetroComp sp. 
z o.o. (działających od 2007 r.). Kontynuacja realizacji umów z Sygnity S.A. (Umowa 
Generalna w zakresie prac programistycznych i serwisowych m.in. dla Lotos Paliwa sp. z 
o.o.) oraz Asseco S.A. (Umowa Autoryzowanego Partnera Serwisowego) 

Czerwiec podpisanie 2-letniej umowy na realizację usług serwisowych i prac instalacyjnych 
na ponad 400 stacjach paliw PKN Orlen S.A. (podwykonawca Sygnity S.A.). Wartość 
umowy przekroczyła 3,5 mln PLN 

Lipiec komercyjne uruchomienie pierwszej wersji autorskiej aplikacji zarządzania realizacją usług 
serwisowych i pracą Help Desk (Service Support) 

Grudzień zakończenie realizacji pierwszego projektu objętego dotacją w ramach POIG, działanie 
8.1. – System zarządzania sprzedażą licencji 

2010  

Kwiecień rozpoczęcie współpracy z Komendą Główną Policji w zakresie świadczenia usługi Contact 
Centre 

Sierpień podpisanie umowy na realizację projektu budowy serwisu internetowej obsługi 
finansowo-księgowej, kadrowej i płacowej działalności gospodarczych – bukigo.pl dla 
Forca sp. z o.o. 

Lipiec zakończenie realizacji prac związanych z wdrożeniem pakietu modułów funkcjonalnych 
wspierających zarządzanie sprzedażą, magazynami oraz rozliczaniem działalności sieci 
stacji Lotos Paliwa sp. z o.o. (podwykonawca Sygnity S.A.) 

Wrzesień podpisanie umowy podwykonawczej na realizację i wdrożenie modułu flotowego 
i rozliczeniowego dla jednej z sieci sprzedaży detalicznej paliw (szczegóły objęte tajemnicą 
handlową) 

Październik uzyskanie zamówienia na wykonanie optymalizacji infrastruktury IT spółki Lotos Paliwa 
sp. z o.o. w zakresie systemów przetwarzania i składowania danych. Wartość projektu 
przekroczyła 1,3 mln PLN 

2011  

Styczeń podpisanie umowy na przeprowadzenie roll-outu sprzętu i migracji oprogramowania na 
stanowiskach roboczych w centrali i ponad 400 oddziałach Banku Millennium S.A. 
(podwykonawca Asseco S.A.). Wartość projektu przekroczyła 0,8 mln PLN 

Kwiecień wdrożenie systemu zarządzania cenami paliw dla sieci stacji Lotos Paliwa sp. z o.o. 
(podwykonawca Sygnity S.A.) 

Czerwiec uzyskanie tytułu IBM Advanced Business Partner 

Wrzesień podpisanie umowy na realizację projektu w ramach POIG, działanie 8.2 na budowę 
platformy IPS (Integracyjna Platforma Serwisowe) wspierającej zarządzanie procesami 
biznesowymi związanymi z realizacją i rozliczaniem usług serwisowych. Wartość projektu: 
2,7 mln PLN, uzyskane dofinansowanie: 1,6 mln PLN. Realizację projektu zakończono 
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Data Wydarzenie 

w styczniu 2013 r. 

Grudzień zakończenie realizacji pierwszego etapu projektu roll-outu wyposażenia sal audio-video 
dla klienta z sektora publicznego (szczegóły objęte tajemnicą handlową) 

2012  

Styczeń podpisanie umowy z firmą Barron McCann Limited – integratorem rozwiązań i usług dla 
sektora retail w zakresie współpracy i wsparcia klientów tej spółki na rynku polskim 

Luty wytworzony przez  Emitenta system bukigo.pl uzyskuje jako drugi po systemie Płatnik 
firmy Asseco S.A. pozytywną weryfikację ZUS pozwalającą na elektroniczne 
przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych 

Marzec rozpoczęcie współpracy w zakresie obsługi Help Desk i serwisu wyjazdowego 
infrastruktury sieciowej klientów spółki InfraData Polska sp. z o.o. – niezależnego 
europejskiego integratora rozwiązań dla sieci operatorskich 

Październik zakończenie realizacji umowy podwykonawczej na realizację usług migracji i roll-outu 
stanowisk roboczych w ok. 200 oddziałach jednego z wiodących banków detalicznych 
w Polsce (szczegóły objęte tajemnicą handlową) 

Grudzień rozpoczęcie realizacji drugiego etapu projektu roll-outu wyposażenia sal audio-video dla 
klienta z sektora publicznego (szczegóły objęte tajemnicą handlową) 

2013  

Styczeń rejestracja zmiany firmy Emitenta na InfoScope sp. z o.o. 

Luty 
zakończenie realizacji umowy podwykonawczej na wdrożenie systemu samoobsługowego 
tankowania flotowego dla sieci specjalizowanych stacji tankowania floty transportowej 
(szczegóły objęte tajemnicą handlową) 

Marzec 
uruchomienie platformy zdalnego zarządzania infrastrukturą mobilną dla New Media 
Ventures sp. z o.o. (operatora programu lojalnościowego Freebee) 

Kwiecień rejestracja przekształcenia w spółkę akcyjną pod firmą InfoScope Spółka Akcyjna 

4.6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich 
tworzenia 

Zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz postanowieniami Statutu Spółki na kapitały 
własne składają się: 

a) Kapitał zakładowy 
b) Kapitał zapasowy 
c) Inne kapitały rezerwowe oraz fundusze rezerwowe i celowe, zgodnie z wymogami prawa 

i potrzebami Spółki. 

Kapitał zakładowy na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego wynosi 200.000 PLN 
(dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B o wartości 
nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda. 

Zgodnie z art. 396 § 1 K.s.h. oraz postanowieniami § 19 Statutu Spółki, Spółka tworzy kapitał zapasowy, do 
którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy oraz nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji 
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powyżej ich wartości nominalnej, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału 
zakładowego. Walne Zgromadzenie Spółki może ponadto tworzyć i likwidować także inne kapitały 
rezerwowe oraz fundusze rezerwowe i celowe, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami Spółki. 

Tabela 1. Wysokość kapitału własnego Emitenta na dzień 31 grudnia 2012 r., tys. PLN: 

L.p. Określenie funduszu  

1. Kapitał zakładowy 200 

2. Należne wkłady na poczet kapitału podst. 0 

3. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0 

4. Kapitał zapasowy 350 

5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0 

6. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0 

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych  794 

8. Zysk (strata) netto 543 

  Razem kapitały własne 1 886 

Źródło: Emitent 

4.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości, w związku z tym nie istnieje nieopłacona część 
kapitału zakładowego. 

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, ze wskazaniem wartości warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy 
do nabycia tych akcji 

Spółka nie emitowała obligacji zamiennych na akcje oraz obligacji dających pierwszeństwo do objęcia 
w przyszłości nowych emisji akcji, a także żadnych innych obligacji. 

4.9. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie statutu 
przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego, 
w granicach kapitału docelowego – może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również 
liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał 
zakładowy w tym trybie 

W terminie 3 lat od dnia zarejestrowania przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną tj. od dnia 15 kwietnia 
2013 r., Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału 
docelowego w wysokości 100.000 PLN (sto tysięcy złotych), poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych 
podwyższeń kapitału zakładowego. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu 
notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę 
Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. Zarząd może wydać akcje w zamian 
za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków 
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własnych Spółki. Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych 
w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej. Zarząd nie może wydawać akcji 
uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień. 

Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach 
kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: 

a) ustalenia ceny emisyjnej, 
b) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, 
c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów 

zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami, 

d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów 
z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, 

e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, 
otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie 
akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie 
z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. 

Zarząd Spółki może również emitować warranty subskrypcyjne z prawem zapisu, o których mowa w art. 444 
§ 7 K.s.h. lub oferować akcje emitowane w ramach kapitału docelowego innym podmiotom, 
w szczególności subemitentom, w celu ich zbycia osobom objętym ww. programem motywacyjnym zgodnie 
z warunkami tego programu. 

4.10. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane 
instrumenty finansowe emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe 

Instrumenty finansowe Emitenta nie były dotychczas notowane na żadnym rynku regulowanym                        
ani w alternatywnym systemie obrotu. W związku z instrumentami finansowymi Emitenta nie były także 
wystawiane kwity depozytowe. 

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 

Według stanu na dzień niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent nie posiada spółek zależnych, 
w związku z czym nie jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej.  

4.11.1. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy Emitentem 
a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz Emitentem 
lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a jego 
znaczącymi akcjonariuszami 

Istnieją następujące powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne członków organów Emitenta 
pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz 
pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta 
a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta: 

1. Mariusz Sokołowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta, posiada 320.000 akcji serii B, 
stanowiących 16,00% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które będą stanowić 14,40% udziału w kapitale zakładowym 
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Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta (po rejestracji akcji serii 
C). 

2. Aleksander Lesz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta, posiada 181.000 akcji serii A 
oraz 169.000 akcji serii B, stanowiących 17,50% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 
w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które będą stanowić 15,75% udziału 
w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta 
(po rejestracji akcji serii C). 

3. Sebastian Bogusławski – członek Rady Nadzorczej Emitenta, posiada 100.000 akcji serii B, 
stanowiących 5,00% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które będą stanowić 4,49% udziału w kapitale zakładowym 
Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta (po rejestracji akcji serii 
C). 

4. Marcin Giedroyć – Prezes Zarządu Emitenta, posiada 400.000 akcji serii B Emitenta, stanowiących 
20,00% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta, które będą stanowić 18,00% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 
w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta (po rejestracji akcji serii C). Ponadto 
Pan Marcin Giedroyć świadczył na rzecz Emitenta usługi na podstawie umów cywilno-prawnych, za 
które to prace otrzymał wynagrodzenie ujmowane w sprawozdaniu Emitenta w pozycji „usługi 
obce”. Wynosiło ono 164 780,00 PLN w 2012 r. oraz 30 000,00 PLN w I kw. 2013 r., co stanowiło 
4,3% usług obcych w 2012 r. oraz 1,7% w I kw. 2013 r. 

5. Sławomir Lewandowski – Wiceprezes Zarządu Emitenta, posiada 400.000 akcji serii B Emitenta, 
stanowiących 20,00% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które będą stanowić 18,00% udziału w kapitale zakładowym 
Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta (po rejestracji akcji serii 
C). Ponadto Pan Sławomir Lewandowski świadczył na rzecz Emitenta usługi na podstawie umów 
cywilno-prawnych, za które to prace otrzymał wynagrodzenie ujmowane w sprawozdaniu Emitenta 
w pozycji „usługi obce”. Wynosiło ono 240 176,14 PLN w 2012 r. oraz 3 350,00 PLN w I kw. 2013 r., 
co stanowiło 6,3% usług obcych w 2012 r. oraz 0,2% w I kw. 2013 r. 

4.11.2. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy Emitentem, osobami 
wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi 
akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego 
organów zarządzających i nadzorczych) 

Nie istnieją powiązania osobowe, majątkowe czy organizacyjne pomiędzy Emitentem, osobami 
wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami 
Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających lub 
nadzorczych). 

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 albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów 

4.12.1. Obszar prowadzonej działalności 

InfoScope S.A. to spółka technologiczna – producent, dostawca i integrator zaawansowanych rozwiązań 
i usług informatycznych, działający w segmencie B2B. Spółka powstała w 2009 r. jako połączenie 
wieloletnich doświadczeń ekspertów współpracujących z największymi polskimi spółkami informatycznymi, 
w tym z notowaną na rynku regulowanym GPW spółką Sygnity S.A. 
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InfoScope posiada szerokie doświadczenie w świadczeniu usług dla klientów sektora paliwowego 
i bankowego, w tym w realizacji projektów własnych, jak również jako podwykonawca i w konsorcjach 
z największymi integratorami IT w Polsce, takimi jak: Asseco Poland, Sygnity czy S&T Services. 

InfoScope zatrudnia1 zespół wysoko wykwalifikowanych analityków, projektantów i programistów, którzy 
realizują najbardziej zaawansowane projekty informatyczne. Działalność realizowana jest w 4 obszarach: 

 

Usługi integracji i całodobowego serwisu infrastruktury IT oraz wsparcia 
użytkowników – ogólnopolskie realizacje m.in. dla sieci placówek 
największych banków oraz stacji paliw (kilkaset lokalizacji) 

 

Wytwarzanie i wdrażanie oprogramowania pod klucz – wieloletnie 
doświadczenie w budowie rozwiązań dla rynku paliwowego i handlu 
detalicznego. Specjalizacja w rozwiązaniach zarządzania ruchem, 
systemach analitycznych i hurtowniach danych. Realizacja systemów klasy 
help desk/service desk do obsługi usług serwisowych 

 

Wdrożenia systemów w oparciu o oprogramowanie własne oraz firm 
trzecich – systemy zarzadzania infrastrukturą teleinformatyczną, 
procesami biznesowymi (systemy BPM2 i workflow), systemy analityczne, 
ERP, obsługi „miękkiego” HR 

 

Outsourcing IT – projekty realizowane dla największych integratorów IT       
w Polsce w zakresie outsourcingu zasobów (body leasing) oraz 
outsourcingu obsługi IT/usług serwisowych 

4.12.2. Model biznesowy 

4.12.2.1. Usługi integracji i całodobowego serwisu infrastruktury IT oraz wsparcia użytkowników 

W ramach tej linii biznesowej, realizując projekty własne (bezpośrednio dla klienta) lub działając jako 
podwykonawca w konsorcjach z największymi firmami wdrożeniowymi w Polsce, InfoScope świadczy usługi 
na wszystkich etapach procesu wsparcia: 

a) Help Desk i wsparcie zdalne dostępne 24/7 (1. i 2. linia wsparcia)3 – Contact Centre w zakresie 
wszelkich problemów technicznych (przyjmowanie, przekierowywanie, koordynacja, nadzór, 

                                                           
1
 Specyfika działalności InfoScope w zakresie zatrudniania pracowników pokrywa się z modelami powszechnie znanymi w branży 

informatycznej, gdzie część zespołu zatrudniona jest na umowy o pracę, a pozostała część na umowy cywilno-prawne (z czego ok. 
75% są to długoterminowe umowy o współpracy, a pozostałe ok. 25% stanowią umowy z podwykonawcami) 
2
 BPM – ang. Business Process Management – zarządzanie procesami biznesowymi – podejście do zarządzania koncentrujące się na 

optymalizacji przebiegu procesów biznesowych w organizacjach 
3
 Świadczenie usług integracji i całodobowego serwisu infrastruktury IT oraz wsparcia użytkowników można podzielić na trzy linie 

wsparcia:  

 1. linia to przyjmowanie i przekierowywanie zgłoszeń 

 2. linia to wsparcie zdalne użytkownika, diagnoza i zdalne rozwiązywanie problemów 

 3. linia to serwis wyjazdowy – usunięcie problemu on-site (u klienta) 
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raportowanie poziomu usług) oraz wsparcie zdalne (wsparcie merytoryczne w zakresie problemów 
IT, zdalne rozwiązywanie problemów i usuwanie awarii poprzez zdalny pulpit, zdalna konfiguracja 
oprogramowania). 

InfoScope posiada w pełni wyposażone Call Centre (system kolejkowania, zapowiedzi, rejestracja 
rozmów, pełne statystyki dostępne on-line) oraz własną aplikację Help Desk InfoScope IPS (która 
posiada możliwość integracji z aplikacjami klienta lub pracy na aplikacjach udostępnionych). 

Dotychczasowe, przykładowe projekty realizowane w ramach usługi Help Desk:  

Tabela 2. Wybrane zrealizowane oraz obecne projekty InfoScope S.A. w ramach usługi Help Desk – 1. i 2. linii wsparcia 

Nazwa zleceniodawcy Opis projektu Forma współpracy 

Komenda Główna 
Policji 

usługa 1. linii wsparcia dla pracowników i 
funkcjonariuszy Komendy Głównej i wybranych 
Komend Wojewódzkich Policji 

projekt realizowany 
bezpośrednio 

Lotos Paliwa sp. z o.o. 1. i 2. linia wsparcia dla 130 stacji paliw w całej 
Polsce 

podwykonawca 
Sygnity S.A. 

PKN Orlen S.A. 2. linia wsparcia w ramach projektu serwisu 450 
stacji paliw w całej Polsce 

podwykonawca 
Sygnity S.A. 

Sieć detalicznej 
sprzedaży paliw 
(tajemnica handlowa) 

1. i 2. linia wsparcia dla 50 stacji paliw w całej 
Polsce 

podwykonawca 

InfraData Polska 
sp. z o.o. 

1. linia wsparcia dla klientów firmy 
projekt realizowany 
bezpośrednio 

Źródło: Emitent 

Każdego miesiąca Help Desk InfoScope obsługuje od 3.000 do 5.000 zdarzeń w ramach 
realizowanych przez siebie projektów. 

b) Ogólnopolski serwis on-site (na miejscu u klienta) oraz realizacja akcji masowych (rozbudowy, 
migracje, wymiany, przeglądy okresowe – tzw. usługi IMAC4 – 3. linia wsparcia) oraz usługi 
integracji infrastruktury (wirtualizacja i migracja centrów danych). 

InfoScope posiada kompetencje pozwalające realizować skuteczne naprawy infrastruktury IT przez 
całą dobę w przeciągu 6 godzin od zgłoszenia awarii na terenie całej Polski. Dotychczasowe 
doświadczenie umożliwia również realizację akcji masowych (Emitent potrafi zmobilizować duże 
zasoby serwisowe – do 100 osób w 2 tygodnie). Działalność InfoScope wyróżniają ponadto niskie 
koszty działania, wdrożone dopracowane procedury i narzędzia zapewniające wysoką skuteczność 
działania, a także duże kompetencje zespołów – kierownicy projektów to osoby z ponad 10-letnim 
doświadczeniem w największych projektach serwisowych i roll-outowych5 w Polsce, których 
działalność praktyczna potwierdzona jest uzyskanymi certyfikatami PRINCE II. 

Dotychczasowe, przykładowe projekty realizowane w ramach usługi serwisu on-site i integracji 
infrastruktury:  

  

                                                           
4
 IMAC – ang. Install – Move – Add – Change 

5
 Roll-out – ang. wymiana sprzętu 
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Tabela 3. Wybrane projekty zrealizowane przez InfoScope S.A. w ramach usługi serwisu on-site – 3. linii wsparcia 

Nazwa zleceniodawcy Opis projektu Forma współpracy 

Lotos Paliwa sp. z o.o. serwis wyjazdowy dla 130 stacji paliw w Polsce, 
SLA: 6 godzin 

podwykonawca 
Sygnity S.A. 

PKN Orlen S.A. serwis wyjazdowy dla 450 stacji paliw w 
północno-zachodniej Polsce, SLA: 6 godzin 

podwykonawca 
Sygnity S.A. 

Lotos Paliwa sp. z o.o. rozbudowa i wirtualizacja serwerów (VMWare) 
oraz macierzy (SVC) 

projekt realizowany 
bezpośrednio 

Nordea Bank Polska 
S.A. 

serwis sprzętu w oddziałach podwykonawca 
Asseco S.A. 

Bank Millennium S.A. migracja 4.500 stacji roboczych i 450 serwerów 
w centrali i 450 oddziałach banku do systemu 
Windows 7, rozbudowa i/lub przemieszczenie 
połowy wykorzystywanego sprzętu 

podwykonawca 
Asseco S.A. 

Klient sektora 
publicznego (tajemnica 
handlowa) 

roll-out ponad 100 sal audio-video podwykonawca 

Źródło: Emitent 

Każdego miesiąca InfoScope w ramach usługi on-site realizuje od 500 do 1200 interwencji. 

 

4.12.2.2. Wytwarzanie i wdrażanie oprogramowania pod klucz 

InfoScope dysponuje zespołem wysoko wykwalifikowanych analityków, projektantów i programistów, 
działających zgodnie z metodykami projektowymi PRINCE II i PMI/PMBok6 oraz wytwarzania 
oprogramowania SCRUM7 i Rational Unified Process, zdolnych zrealizować najbardziej zaawansowane 
projekty informatyczne. Emitent tworzy oprogramowanie w technologiach .Net, Java, Delphi i C++.  

Emitent zrealizował dotychczas m.in. następujące rozwiązania (dla klientów zewnętrznych i na potrzeby 
własne): 

a) System zarządzania sprzedażą w sieci detalicznej sprzedaży paliw Lotos Paliwa sp. z o.o., 
obsługujący systemy flotowe i lojalnościowe oraz analitykę i rozliczanie sieci.  

Projekt zrealizowany jako podwykonawca Sygnity S.A., 

b) bukigo.pl: Aplikacja księgowa dostępna poprzez stronę internetową, działająca w modelu SaaS,8 
dedykowana osobom prowadzącym działalność gospodarczą.  

Bukigo.pl obsługuje pełne procesy handlowe, księgowe, zarządzania środkami trwałymi, 
podatkowe, kadrowe i raportowe. Jest pierwszym niezależnym systemem informatycznym 
certyfikowanym do automatycznej komunikacji z ZUS (dotychczas pozwalał na to jedynie Płatnik), 

                                                           
6
 PMBOK Guide – ang. A Guide to the Project Management Body of Knowledge – zbiór powszechnie używanych standardów i 

rozwiązań w dziedzinie zarządzania projektami, zebranych i opublikowanych przez członków Project Management Institute 
7
 SCRUM – iteracyjna i inkrementalna metodyka prowadzenia projektów, zaliczana do metodyk zwinnych, zgodnych z manifestem 

Agile 
8
 SaaS – ang. Software as a Service – oprogramowanie jako usługa, jeden z modeli chmury obliczeniowej, polegający na dystrybucji 

oprogramowania, gdzie aplikacja jest przechowywana i udostępniana przez producenta użytkownikom poprzez Internet, co 
eliminuje to potrzebę instalacji i uruchamiania programu na komputerze klienta 

http://www.infoscope.pl/
mailto:info@p-v.com.pl
http://www.p-v.com.pl/


 

 

 

 

InfoScope S.A.  |  www.infoscope.pl  |  DOKUMENT INFORMACYJNY  |  24 maja 2013 r. 

 
 

 

Autoryzowany Doradca: Partners & Ventures sp. z o.o. 
ul. Mokotowska 1 (Zebra Tower), 00-640 Warszawa | e-mail: info@p-v.com.pl | www: www.p-v.com.pl 

Strona 
56 

 

automatyzującym księgowanie kosztów oraz przychodów, wymiany informacji ZUS/US oraz obsługi 
spraw kadrowych, naliczania wynagrodzeń i obciążeń podatkowych. 

Projekt zrealizowany bezpośrednio dla Forca sp. z o.o. (właściciel serwisu bukigo.pl). 

 

4.12.2.3. Wdrożenia systemów w oparciu o oprogramowanie własne oraz firm trzecich 

Pakiet rozwiązań systemowych InfoScope obejmuje aplikacje wytwarzane samodzielnie jak również 
dobierane z oferty międzynarodowych liderów rynku aplikacji biznesowych. Głównym kryterium włączenia 
do oferty jest potencjał do zapewniania wyraźnej przewagi konkurencyjnej i/lub przynoszenia wymiernych 
oszczędności kosztowych i szybkiego zwrotu z inwestycji. 

 

a) Oferta w zakresie oprogramowania własnego:  
 

 Aplikacja zarządzania realizacją usług wsparcia i serwisu – InfoScope IPS (Integracyjna 
Platforma Serwisowa) 

IPS to nowoczesny system wspierający realizację usług serwisowych działający w oparciu 
o najlepsze praktyki w tej dziedzinie, wyznaczone przez metodykę ITIL. System umożliwia 
generowanie zgłoszeń poprzez bezpośrednie włącznie się do systemu klienta, przez Internet 
(stronę WWW, pocztę elektroniczną) oraz telefonicznie (przez operatora Help Desk). 

System zapewnia nadzór nad pełnym cyklem obsługi zgłoszenia: rejestracja, przekierowanie 
do odpowiedniego serwisanta, monitorowanie sposobu i czasu rozwiązywania zgłoszenia, 
raportowanie. 

Początkowo projekt rozwijany był na potrzeby własne, obecnie dostępny jest również           
dla klientów InfoScope: 

o W modelu SaaS aplikacja hostowana jest przez InfoScope i zdalnie udostępniana 
użytkownikom, 

o W modelu tradycyjnym aplikacja zostaje wdrożona w środowisku klienta, z licencją 
dla wymaganej liczby nazwanych użytkowników systemu. 

Rozwój aplikacji IPS zrealizowany został częściowo ze środków UE w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG, działanie 8.2). W chwili obecnej Emitent 
planuje dalszy rozwój systemu w kierunku opracowania innowacyjnych metod i algorytmów 
wielowymiarowej optymalizacji przydziału zasobów serwisowych do zadań                            
oraz automatyzacji rozliczeń projektów serwisowych i wdrożeniowych. W tym zakresie 
Emitent współpracuje z Katedrą Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu. Ponadto Emitent w konsorcjum z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu 
złożył wniosek do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) o dofinansowanie 
wspólnego projektu badawczego w tym zakresie w ramach II edycji programu INNOTECH. 

 Systemy zapobiegania nadużyciom i oszustwom (fraud detection) 

Systemy typu fraud detection stanowią jeden z kierunków strategicznego rozwoju oferty 
systemowej InfoScope. Rozwijane narzędzia ukierunkowane są na: 

o sektor paliwowy (uszczelnienie obrotu paliwem w pełnym ciągu logistycznym),  

o sektor produkcji przemysłowej (rozliczanie i uszczelnienie obrotu surowcami 
w procesie produkcji),  

o sektor budowlany (rozliczanie materiałów i uszczelnienie obrotu magazynowego 
w procesie budowlanym). 
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Działania rozwojowe bazują na szerokim doświadczeniu Emitenta – zarówno branżowym 
(paliwa) jak i domenowym (systemy analityczne, raportowe oraz integracyjne). 

Rozwiązania w zakresie uszczelnienia obrotu paliwem rozwijane są w konsorcjum 
z Politechniką Poznańską, które złożyło wniosek o dofinansowanie projektu badawczego 
w ramach programu INNOTECH (NCBiR). 

Docelowe rozwiązania, z uwagi na ilość i skalę potencjalnych projektów i niewielką 
konkurencję, oferowane będą głównie na rynki zagraniczne. 

 Systemy inteligentnego zarządzania siecią (smart grid) i systemy inteligentnego 
opomiarowania (smart metering) 

Systemy wspierające zarządzanie sieciami elektroenergetycznymi stanowią jeden 
z kluczowych obszarów rozwojowych w ofercie InfoScope, uwagi na ogromny potencjał 
rozwojowy rynku ww. rozwiązań. 

Prowadzone prace ukierunkowane są na budowę kompleksowego rozwiązania 
podnoszącego jakość i obniżającego koszty zarządzania siecią energetyczną poprzez: 

o zapewnienie skutecznej platformy integracji rozproszonych oraz lokalnych źródeł 
energii (w tym energii odnawialnej), 

o uproszczenie i automatyzację rozliczania dostaw energii odbiorcom, zapewnienie 
platformy dwukierunkowego obrotu energią z mikro-dostawcami,  

o podniesienie efektywności narzędzi opomiarowania, diagnostyki i zarządzania 
przepływami w sieciach, 

o ułatwienie różnicowania jakości dostarczanej odbiorcom energii. 

Dalsza realizacja prac rozwojowych finansowana będzie ze środków pozyskanych w ramach 
emisji akcji serii C, środków własnych Emitenta oraz ew. dotacji na prace badawcze.  

 

b) Oferta w oparciu o wiodące rozwiązania firm trzecich: 

 Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie (systemy klasy BPM) 

InfoScope oferuje portfolio rozwiązań wspierających zarzadzanie procesami biznesowymi 
w przedsiębiorstwie, w tym wiodący system klasy enterprise dla dużych i średnich firm (IBM 
BPM). 

W oparciu o narzędzia BPM możliwe jest wykonywanie projektów wspierających realizację 
kluczowych procesów w firmie oraz zapewniających sprawny przepływ spraw i procesów 
pomiędzy pracownikami i innymi systemami IT klienta (ERP, HR, portale korporacyjne, itp.).  

Przykładem rozwiązania budowanego w oparciu o platformę IBM BPM jest autorski 
program HaRMonia, obsługujący procesy z podstawowych obszarów tzw. „miękkiego” HR 
(wspieranie wszystkich procesów kadrowych związanych z rekrutacją, szkoleniami, 
opisywaniem stanowisk i kompetencji, prowadzeniem ankiet pracowniczych, ocen 
okresowych i ocen kompetencji, obsługi medycznej, itp.). Atutem systemu jest łatwa 
komunikacja pracowników z działem kadr – mogą oni bezpośrednio wystawiać wnioski 
i zlecenia (np. wniosek o przygotowania zaświadczeń), jak również otrzymywać wnioski 
z działu kadr, (np. weryfikacja danych osobowych). 

 Systemy analityczne i raportowe (systemy BI)9 

                                                           
9
 BI – ang. Business Intelligence – analityka biznesowa – narzędzia wspomagające proces przekształcania danych w informacje, a 

informacji w wiedzę 
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Rozwiązania klasy BI wychodzą naprzeciw potrzebom raportowym i analitycznym firm 
i instytucji posiadających już systemy zarządzania przedsiębiorstwem, ale nie mogących 
w pełni wykorzystać ich potencjału. Rozwiązania InfoScope w tym zakresie bazują 
na narzędziach raportowych i analitycznych firmy Microsoft. Pozwalają na efektywną 
poprawę jakości uzyskiwanych danych raportowych, szybką i skuteczną analizę dużej ilości 
gromadzonych danych i elastyczne, dopasowane do wymagań klienta raportowanie. 

 Zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną organizacji 

Uzupełnieniem oferty usług świadczonych w siedzibie klienta jest pakiet rozwiązań 
umożliwiających zdalne zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną w obszarze 
desktopowym i mobilnym (telefony/smartfony, tablety), w tym m.in. IBM Tivoli Endpoint 
Manager oraz Fancyfon FAMOC. Oferowane rozwiązania pozwalają na pełną zdalną 
inwentaryzację, zarządzanie konfiguracją, zarządzanie bezpieczeństwem i rozwiązywanie 
problemów software’owych – rozwiązanie oferowane przez InfoScope dotyczy zarówno 
wdrożenia samego produktu, jak również oferowanie usługi zdalnego zarządzania. 

Łącznie rozwiązania oferowane przez Emitenta (IPS, Tivoli, FAMOC) stanowią kompletny 
pakiet rozwiązań i usług do zapewnienia ciągłości obsługi IT w przedsiębiorstwie klienta 
zgodnie z metodyką ITIL10. 

 

4.12.2.4. Outsourcing IT 

Projekty outsourcingu IT realizowane dla największych integratorów w Polsce w zakresie: 

a) Outsourcingu zasobów (body leasing) dla dużych integratorów: Asseco, Sygnity, Cube itg, S&T, 
a także projekty związane z tworzeniem oprogramowania dla klientów Sygnity (w tym Lotos Paliwa 
oraz innych klientów retail), 

b) Outsourcingu obsługi IT/usług serwisowych, w tym obsługa informatyczna siedziby Asseco w Gdyni 
Eaton Automotive Components w Tczewie (jako podwykonawca Sygnity). 

4.12.3. Struktura przychodów 

Historycznie główne źródło przychodów InfoScope stanowiła działalność związana z serwisem IT, 
odpowiadająca za ok. połowę sprzedaży w latach 2010-2012. Drugim najważniejszym składnikiem 
przychodów była działalność związana z rozwojem i wdrażaniem własnego oprogramowania, stanowiąc 
ok. 30% sprzedaży.  

                                                           
10

 ITIL – ang. Information Technology Infrastructure Library – kodeks postępowania dla działów informatyki, zbiór zaleceń, jak 
efektywnie i skutecznie oferować usługi informatyczne 
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Rysunek 1. Struktura przychodów ze sprzedaży w podziale na główne linie biznesowe Emitenta, 2010-2012, proc. 

 

Źródło: Emitent 

Rok 2012 był przełomowym w historii działalności InfoScope – wychodząc z założenia, że miarą rozwoju jest 
innowacyjność, duży nacisk postawiono na tworzenie własnych produktów i unikatowych rozwiązań. Dzięki 
uzyskanemu dofinansowaniu z POIG, działanie 8.2, sfinansowano część prac badawczo-rozwojowych 
autorskiego systemu IPS, prowadzono ponadto działania związane z rozwojem kompetencji i rozwiązań          
w obszarze systemów zarządzania procesami biznesowymi (BPM) i rozwiązań wspierających zapobieganie 
nadużyciom. Z uwagi na posiadane kompetencje osób zatrudnionych oraz współpracujących z InfoScope, 
istotną część prac realizowano w siłami własnego zespołu projektowego, co skutkowało mniejszym jego 
zaangażowaniem w pozyskiwanie i realizację projektów dla klientów zewnętrznych. Okresowe zmniejszenie 
przychodów powiązane było jednocześnie ze znaczącym zwiększeniem rentowności prowadzonej 
działalności, a dzięki wynikom prac deweloperskich Emitent planuje istotnie zwiększyć skalę działalności 
w nadchodzących latach.  

Rysunek 2. Struktura przychodów ze sprzedaży w podziale na główne linie biznesowe Emitenta, 2010-2012, mln PLN 
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Dotychczasowa działalność realizowana była na terenie kraju. Zgodnie z planami rozwojowymi, InfoScope 
planuje dywersyfikację sprzedaży oraz wyjście do krajów ościennych o wyższym niż Polska PKB, w tym 
przede wszystkim Niemiec i Szwecji. 

4.12.4. Zatrudnienie 

InfoScope posiada przemyślaną strukturę organizacyjną: Zarząd i 3 oddzielne piony: sprzedaży, back office 
i realizacji. Łączne zatrudnienie w Spółce na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiło 17 osób, dodatkowo 33 osób 
współpracowało ze Emitentem na podstawie umów cywilno-prawnych.  

Na czele struktury organizacyjnej stoi dwuosobowy Zarząd sprawujący bezpośrednią kontrolę nad 
3 pionami: 

 Sprzedaż – 4 osoby (w trakcie rozszerzania zespołu o 3 dodatkowe stanowiska) – celem pionu jest 
utrzymanie oraz rozszerzanie obecności u dotychczasowych klientów, jak również pozyskiwanie 
nowych relacji handlowych.  

W ramach pionu zespół pre-sales odpowiada za wybór narzędzi i rozwiązań zaspokajających 
potrzeby klienta, opracowywanie architektury i wizji oferowanych rozwiązań, wycenę strony 
kosztowej ofert, rozwój relacji z dostawcami, planowanie rozwoju oferty produktowej 
w kluczowych obszarach. 

 Realizacja – 42 osoby – jest pionem ściśle operacyjnym, bezpośrednio zarządzanym przez 
kierowników projektów, na których spoczywa odpowiedzialność terminowej i zgodnej z budżetami 
realizacji projektów, a także raportowanie postępów prac do Zarządu. W ramach pionu Realizacji 
wyodrębniono 4 grupy zadaniowe: 

o Help Desk – obsługa wpływających zgłoszeń, zdalne wsparcie, zdalne rozwiązywanie 
problemów, zarządzania zasobami serwisowymi InfoScope, zlecanie interwencji 
serwisowych, zdalne wsparcie merytoryczne serwisantów w terenie, analiza i raportowanie 
statystyk, audyty zadowolenia klienta, 

o Serwis – realizacja usług naprawczych i instalacyjnych w terenie, 

o Produkcja – pełen proces wytwórczy oprogramowania: analiza, projektowanie, 
wytwarzanie, testowanie, wdrożenie, utrzymanie i rozwój, 

o Outsourcing – osoby oddelegowane do pracy w lokalizacjach klienta. 

 BackOffice – 2 osoby, współdziałające z zewnętrznym biurem księgowym i kancelarią prawną, 
do których zadań należy obsługa administracyjna biura, obsługa spraw kadrowych, związanych 
z cyklem zatrudnienia, kontroling finansowy oraz rekrutacja. 

4.12.5. Charakterystyka rynku, na którym działa Emitent 

Poniżej przedstawiono główne czynniki wpływające na rozwój otoczenia konkurencyjnego rynku 
teleinformatycznego. Z uwagi na jego uniwersalność, skalowalność i możliwość transferu rozwiązań 
niezależnie od lokalizacji geograficznej, skąd pochodzą poszczególne produkty i usługi, analizę rynku należy 
rozpatrywać zarówno w ujęciu globalnym, jak i lokalnym. 

4.12.6.1. Świat 

Pomimo spowolnienia gospodarczego obserwowanego od 2008 r., rozwój światowego rynku ICT11 
utrzymuje się na stabilnym poziomie.  

Wielkość rynku IT/ICT różni się w zależności od przyjętej metodologii wyliczania i wynosi od                             
ok. 1,5 bln EUR12 do blisko dwukrotności tej wartości: 

                                                           
11 

ICT – ang. Information and Communication Technologies - teleinformatyka 
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 European Information Technology Observatory (EITO)13 szacuje, że po ok. 5-procentowym wzroście 
wartość rynku w 2012 r. wyniosła ok. 2,6 bln EUR  

 Z kolei szacunki International Data Corporation (IDC)14 pokazują, że w 2012 r. jego wartość wyniosła 
ok. 2,0 bln USD (ok. 1,5 bln EUR), a po blisko 6-procentowym wzroście osiągnie poziom                      
ok. 2,1 bln USD w bieżącym roku.  

 Największą wartość rynku ICT wylicza Gartner,15 wg którego po ponad 4-procentowym wzroście 
w 2012 r. wyniosła ona 3,6 bln USD (ok. 2,8 bln EUR), a w 2013 r. ma on się zwiększyć do                    
ok. 3,7 bln USD. 

Główne czynniki wzrostu stanowić będą: 

 dynamiczny rozwój tzw. trzeciej platformy (technologie mobilne, systemy społecznościowe, 
systemy oparte o zdecentralizowane rozwiązania w chmurze (SaaS), systemy big data16), 

 bardzo szybko wzrastające zapotrzebowanie generowane przez gospodarki krajów wschodzących.  

Dystrybucja oprogramowania w modelu SaaS upowszechniona została dzięki oferowanym przez Google 
współdzielonym usługom – dokumentom w Google Apps (Drive), kalendarzem i pocztą elektroniczną. 
Pozwoliło to przyzwyczaić zwykłych użytkowników do przechowywania danych w chmurze, torując drogę 
do rozwoju SaaS w biznesie. USA, będąc pionierskim rynkiem dla tej usługi, wg danych Pierre Audoin 
Consultants (PAC)17, posiada blisko 2/3 udziału w wartości rynku światowego modelu SaaS. 

Najważniejszą składową rynku ICT stanowią rozwiązania i usługi telekomunikacyjne, stanowiące 
wg szacunków Gartnera blisko połowę wydatków, natomiast usługi informatyczne odpowiadają za 25% 
wartości rynku – struktura ta wg prognoz utrzymywać się będzie również w latach 2013-2015. Oczekuje się, 
że w ostatnim roku prognozy sumaryczna wielkość wydatków na urządzenia i usługi teleinformatyczne 
przekroczy 4 bln USD, przy średniorocznej stopie wzrostu (CAGR) na poziomie 4%. 

Rysunek 3. Światowe wydatki na ICT, szacunki 2012 i prognoza 2013-2015, mld USD 

 

Źródło: opracowanie na podstawie Gartner, Gartner Says Worldwide IT Spending Forecast to Reach $3.7 Trillion in 2013, styczeń 
2013 r. 

                                                                                                                                                                                                 
12

 Bln - bilion 
13

 European Information Technology Observatory, Global ICT market grows by 5 per cent, wrzesień 2012 r. 
14

 International Data Corporation, IDC Predictions 2013, listopad 2012 r. 
15

 Gartner, Gartner Says Worldwide IT Spending Forecast to Reach $3.7 Trillion in 2013, styczeń 2013 r. 
16

 Big data –zaawansowana analiza (często w czasie rzeczywistym) dużych, różnorodnych, szybko zmieniających się zbiorów danych 
17

 Pierre Audoin Consultants , Worldwide SaaS Market: USA Leading with 60 Percent Market Share, sierpień 2012 r. 
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Przewidywania International Data Corporation wskazują, że największy udział we wzrostach będą mieli 
ci dostawcy ICT, którzy oferują – podobnie jak InfoScope – szeroki wachlarz usług oraz produktów.  

Analizując rynek w ujęciu regionalnym obserwowana jest dywersyfikacja wzrostów – dynamicznie rosnące 
są rynki krajów rozwijających się, jednocześnie będąc w stagnacji lub wręcz zmniejszając się w krajach 
Europy Zachodniej. Rynki rozwijające się odpowiadały w 2012 r. za nieco ponad 25% część światowej 
wartości obrotów w ICT, a w 2020 r. eksperci European Information Technology Observatory prognozują, 
że udział ten zwiększy się do blisko połowy (np. rynek chiński wzrasta obecnie w tempie 12% r/r, w 2012 r. 
osiągając poziom 220 mld EUR, wyprzedzając Japonię, dotychczas będącą drugim po USA największym 
odbiorcą produktów i usług IT; postępować będzie również dominacja krajów BRIC, odpowiadających 
za blisko 50% wydatków na ICT wśród krajów rozwijających). W rozwiniętych krajach Europy Zachodniej, 
poprzez kryzys w strefie euro, rynek rozwija się średnio w tempie ok. 1% r/r, wynosząc łącznie ok. 620 mln 
EUR. Motorem napędowym są m.in. Niemcy, rosnąc ponad 1,5% r/r. 

4.12.6.2. Polska 

Analiza lokalnego rynku ICT przeprowadzona przez polski oddział ośrodka badawczego PMR18 pokazuje, 
że głównym motorem jego rozwoju jest segment biznesowy, odpowiadający za dwie trzecie wydatków – 
kondycja rynku determinowana jest więc wynikami poszczególnych segmentów gospodarki oraz ich 
zleceniami dla branży teleinformatycznej.  

Wydatki na informatykę segmentu biznesowego w Polsce, od kryzysowego 2009 r. gdy zanotowano ponad 
8-procentowy spadek, z roku na rok ulegają stabilnemu, ok. 5-procentowemu wzrostowi (CAGR), po raz 
pierwszy w historii w 2012 r. osiągając wartość 20 mld PLN (bez uwzględnienia przychodów generowanych 
przez administrację publiczną oraz odbiorców indywidualnych). Jednocześnie zgodnie z danymi badania 
Computerworld TOP20019 wartość całego rynku ICT już w 2011 r. przekroczyła wartość 31 mld PLN, zatem 
należy oczekiwać, że w 2012 r. zbliżyła się do 33 mld PLN. 

Rysunek 4. Polski rynek IT segmentu biznesowego, 2007-2011 oraz szacunek 2012, mld PLN 

 

Źródło: opracowanie na podstawie PMR Publications, Segment biznesowy decyduje o sytuacji na polskim rynku IT, styczeń 2013 r. 

Wartym nadmienienia jest fakt rosnącej współpracy transgranicznej pomiędzy wybranymi krajami 
(nearshoring), w tym m.in. Niemcami i Polską, co doskonale wpisuje się w strategię rozwoju InfoScope. 
Polska, posiadając największy rynek ICT w Europie Środkowo-Wschodniej (blisko 2-krotnie większy 

                                                           
18

 PMR Publications, Segment biznesowy decyduje o sytuacji na polskim rynku IT, styczeń 2013 r. 
19

 International Data Group Poland, Raport Computerworld TOP200, czerwiec 2012 r. 
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od drugiego rynku czeskiego), jest głównym partnerem handlowy dla Niemiec dzięki dynamicznie rosnącej, 
innowacyjnej gospodarce, atrakcyjnej dla sektora nowych technologii. Potwierdzenie bliskiej współpracy 
miało odzwierciedlenie we współorganizowaniu przez Polskę tegorocznych największych targów elektroniki 
użytkowej CeBIT w Hanowerze.20 Również wartości wymiany handlowej pomiędzy tymi dwoma krajami 
są istotne: w 2012 r. Wg danych European Information Technology Observatory21 Niemcy wyeksportowały 
do Polski sprzęt warty 1,7 mld EUR (wzrost o 10% r/r), importując jednocześnie hardware o wartości 
1,0 mld EUR. Zwiększenie się wartości usług ICT było jeszcze bardziej widoczne i wyniosło 30% w 2012 r. 
w porównaniu do 2010 r: Polska importowała usługi warte 178 mln EUR, podczas gdy eksport wyniósł 
103 mln EUR. 

4.12.6.3. Konkurencja 

Konkurencję InfoScope stanowią średnie i duże spółki działające na polskim rynku informatycznym 
w obszarach specjalizacji Emitenta. 

Poniżej przedstawiono wybrane, przykładowe spółki prowadzące działalność konkurencyjną: 

 usługi serwisowe i Help Desk: Comp S.A., it WORKS S.A, Wasko S.A., 

 outsourcing: IT.expert sp. z o.o., SMT Software S.A., Sii sp. z o.o., 

 systemu i oprogramowanie: Forcom sp. z o.o., Safira sp. z o.o., Jantar sp. z o.o., DC S.A., 
APN Promise S.A. 

Bezpośrednia konkurencja różni się w zależności od rynku, sektora i obszaru działalności. W wybranych 
projektach InfoScope konkuruje również ze spółkami będącymi jednocześnie partnerami w innych 
obszarach (np. Sygnity S.A., Asseco S.A.). 

4.12.6. Strategia rozwoju 

Strategia rozwoju Emitenta opiera się na czterech kluczowych obszarach: rozwoju sprzedaży, oferty 
produktowo-usługowej, działań badawczo-rozwojowych oraz akwizycji. Stanowić one będą kluczowe 
czynniki wzrostu Emitenta w nadchodzących latach, pozwalając na umacnianie i rozwój źródeł przewagi 
konkurencyjnej oraz dalsze budowanie pozycji na rynku informatycznym. 

4.12.6.1. Strategia dot. sprzedaży 

Sprzedaż prowadzona jest bezpośrednio, w modelu B2B, a klientami docelowymi są średnie i duże spółki 
o przychodach powyżej 100 mln PLN, jak również organizacje sektora publicznego. Dotychczasowa strategia 
zakładała koncentrację na współpracy z grupą stałych, strategicznych klientów i rozszerzanie współpracy 
o nowe obszary i projekty, lecz na obecnym etapie rozwoju to podejście wyczerpuje swój potencjał 
wzrostowy, co powoduje, że Spółka wybrane produkty i usługi przygotowuje do szerszej sprzedaży 
i dystrybucji (przygotowanie platform demonstracyjnych, opracowanie wersji przystosowanych do szybszej, 
uproszczonej parametryzacji i konfiguracji, rozszerzenie wydajności platformy pozwalającej na 
udostępnianie aplikacji w modelu SaaS) – realizowane jest to poprzez projekty R&D,22 częstokroć 
wywodzące się z rozwiązań stworzonych pierwotnie na własne potrzeby Spółki. 

InfoScope rozszerza zespół sprzedażowy, co ma na celu wzmocnienie oddziału w Warszawie i rozbudowę 
działu sprzedaży w Gdańsku, a działania handlowe ukierunkowane są również na poszukiwanie 
kontrahentów w krajach nordyckich (w tym przede wszystkim w Szwecji), Niemczech i Rosji – Spółka 
nawiązuje współpracę z Izbami Handlowymi oraz organizacjami wspierającymi budowanie relacji 
handlowych na tych rynkach. 

                                                           
20

 CeBIT – targi informatyczne oprogramowania, sprzętu komputerowego i nowych technologii (m.in. w telefonii komórkowej i 
artykułach RTV), organizowane corocznie od 1986 r. w Hanowerze w Niemczech 
21

 European Information Technology Observator, Polish and German ICT industries collaborate, marzec 2013 r. 
22

 R&D – ang. Research & Development – badania nad rozwojem nowych produktów/usług 
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4.12.6.2. Strategia dot. oferowanych produktów i świadczonych usług  

Spółka koncentruje się na rozwoju rozwiązań przynoszących wymierne korzyści biznesowe i pozwalających 
na redukcję kosztów operacyjnych swoich klientów – kluczowa jest zdolność do generowania oszczędności 
pozwalających na osiąganie szybkiego zwrotu z inwestycji. 

Rozwój oferty w obszarze fraud detection23 ma w krótkim okresie pozwolić na wprowadzenie rozliczania        
za usługi InfoScope w innowacyjnym modelu Pay per Results, w którym Emitent otrzymuje wynagrodzenie 
jako uzgodniony procent oszczędności wygenerowanych przez wdrożone rozwiązanie. Klient nie ponosi 
całości kosztów inwestycji i rozlicza się w okresie odnotowywania zysków z wdrożonego rozwiązania. Dzięki 
temu InfoScope staje się strategicznym partnerem klienta, bezpośrednio wspierającym rozwój jego 
działalności, unikając jednocześnie konieczności agresywnej konkurencji cenowej. 

Ponadto Spółka rozwija dywersyfikację powiązaną polegającą na kompleksowej obsłudze wybranych 
procesów biznesowych. W obszarze usług serwisu i wsparcia podejście takie pozwala pokryć pełen proces 
planowania i obsługi cyklu życia infrastruktury teleinformatycznej w organizacji klienta, przy jednoczesnym 
zachowaniu możliwości autonomicznej sprzedaży każdej z usług oddzielnie. Modelowym przykładem 
dywersyfikacji powiązanej jest usługa serwisu i wsparcia, łącząca usługę Help Desku połączonego 
z wykorzystaniem aplikacji IPS (w modelu tradycyjnym lub SaaS), świadczeniem zdalnego serwisu 
i zarządzania infrastrukturą, serwisu wyjazdowego, obsługi projektów masowych, outsourcingu procesów 
wsparcia w siedzibie klienta, a także rozszerzonego raportowania i doradztwa w zakresie optymalizacji 
procesów i kosztów utrzymania i serwisu. 

Podobnie rozwój oferty w komplementarnych obszarach zarządzania procesami biznesowymi w organizacji 
(BPM) i systemów analitycznych (BI) pozwalają adresować ofertę do szerokiej grupy przedsiębiorstw 
posiadających wdrożone rozwiązania w wybranych obszarach procesów biznesowych, nie mogących 
jednocześnie w pełni wykorzystać ich potencjału, z uwagi na nieprawidłową integrację elementów 
rozwiązania, nieuporządkowane, nieprecyzyjnie odwzorowane procesy biznesowe czy brak skutecznych 
narzędzi analizy zbieranych danych. Rozwiązania Emitenta pomagają usunąć te problemy, przez co znacząco 
podnoszą efektywność zarządzania oraz jakość wsparcia procesów biznesowych Klienta przez systemy 
informatyczne.  

4.12.6.3. Strategia dot. prac badawczo-rozwojowych 

InfoScope duży nacisk kładzie na wdrażanie nowatorskich rozwiązań oraz świadczenie usług posiadających 
innowacyjne przewagi konkurencyjne. W tym celu Spółka współpracuje z wiodącymi polskimi uczelniami – 
między innymi:  

 we współpracy z Katedrą Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
realizowany jest projekt dalszego rozwoju aplikacji IPS w zakresie wysoko innowacyjnych 
algorytmów optymalizacji i automatyzacji procesów przydzielania i rozliczania zasobów i działań, 

 we współpracy z Politechniką Poznańską natomiast realizowane są prace w obszarze rozwoju 
systemów opomiarowania i uszczelnienia całego procesu obrotu paliwem. 

W obu ww. projektach złożone zostały wnioski o dofinansowanie prac badawczych w ramach 
realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju programu INNOTECH – oba wnioski pozytywnie 
przeszły ocenę formalną i przeszły do następnego etapu oceny, ich rozstrzygnięcie spodziewane jest 
na II kwartał 2013 r., a wartości projektów wynosić będą odpowiednio 3,5 mln PLN i 2,7 mln PLN, z czego 
odpowiednio 71% i 75% sfinansowane zostanie z dotacji. 

Należy podkreślić, że InfoScope realizuje innowacyjne projekty z wykorzystaniem dofinansowania 
ze środków UE (Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka) od początku swojej działalności. 
Stworzenie systemu IPS, jednego ze sztandarowych produktów InfoScope, zostało w znacznej części 
sfinansowane z dotacji w ramach POIG, działanie 8.2. Obecnie system jest aktywnie wykorzystywany do 

                                                           
23

 Fraud detection – ang. wykrywanie oszustw 
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zarządzania i optymalizacji operacji działu wsparcia, serwisu i wdrożeń InfoScope, stanowiąc jednocześnie 
produkt Emitenta dystrybuowany w modelu SaaS. 

4.12.6.4. Strategia dot. akwizycji 

Niezależnie od rozwoju endogenicznego, InfoScope planuje rozwój poprzez realizację transakcji M&A 
podmiotów o komplementarnej ofercie produktowo-usługowej, co ma zapewnić dalszy, dynamiczny wzrost 
Spółki i jej wartości dla akcjonariuszy. 

Wszystkie potencjalne akwizycje podporządkowane będą głównej strategii rozwoju oferty i obecności 
rynkowej InfoScope. Na dzień Dokumentu Informacyjnego analizowane są potencjalne cele inwestycyjne 
mogące rozszerzyć ofertę Spółki w kluczowych obszarach rozwoju: 

 rozwiązania dla sektora energetycznego (smart grid, smart metering, itp.),  

 systemy BI,  

 systemy BPM,  

 rozwiązania mobilne. 

Ponadto Emitent poszukiwać będzie inwestycji mogących przyspieszyć rozwój potencjału sprzedażowego, 
zwłaszcza w obszarze eksportu. InfoScope spodziewa się dokonania pierwszej akwizycji jeszcze w 2013 r. 
Jednocześnie przedstawione w Dokumencie Informacyjnego prognozy finansowe są konserwatywne                  
i nie uwzględniają wpływu rozwoju egzogenicznego (tj. przejęć innych przedsiębiorstw) – w przypadku ich 
wystąpienia będą one miały dodatkowy, pozytywny wpływ na wynik finansowy. 

4.12.7. Źródła przewagi konkurencyjnej i atrakcyjność inwestycyjna  

Do najważniejszych elementów przewagi konkurencyjnej InfoScope zaliczyć należy: 

 doświadczoną kadrę zarządzającą oraz zespół (wieloletnie doświadczenie zdobyte przy realizacji 
złożonych, ogólnopolskich projektów informatycznych), 

 wieloletnią historię działalności, wypracowaną sprawność operacyjną, automatyzację oraz 
optymalizację procesów biznesowych w zarządzaniu i efektywną metodykę wytwarzania 
oprogramowania, co wpływa na wysoką jakość świadczonych usług oraz dostarczanych rozwiązań, 
skuteczność prac oraz istotną redukcję kosztów, 

 szeroką wiedzę branżową w wielu sektorach (w tym handel detaliczny, paliwa, systemy zarządzania 
ruchem, zarządzanie infrastrukturą i procesami realizacji usług IT) i dziedzinach (systemy 
ewidencyjne, procesowe/workflow, analityczne, platformy integracyjne), szybkie wdrażanie 
innowacyjnych metod i narzędzi pracy, 

 wykorzystanie zaawansowanych narzędzi i procedur – w tym własnych rozwiązań 
(np. innowacyjnego oprogramowania zarządzania usługami serwisowymi InfoScope IPS), 
wspomagające efektywne rozliczanie czasu pracy i zarządzaniu zespołem o strukturze rozproszonej, 

 posiadanie własnej infrastruktury w centrum zarządzania: Contact Centre, system Help Desk, 

 ogólnopolski zasięg działania służb serwisowych (12 biur serwisowych w Polsce), 

 bliską współpracę ze środowiskami akademickimi, w tym z poznańskimi uczelniami – 
Uniwersytetem Ekonomicznym i Politechniką – silny zespół R&D, 

 doświadczenie w pozyskaniu oraz realizacji projektów z wykorzystaniem finansowania ze środków 
unijnych (zrealizowany projekt w ramach POIG, działanie 8.2. o wartości 2,6 mln PLN, przy dotacji   
w wysokości 1,5 mln PLN) oraz POIG, działanie 8.1. o wartości 0,5 mln PLN przy dofinansowaniu na 
poziomie 85%. 
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4.12.8. Prognozy finansowe 

Wzrost wartości dla akcjonariuszy InfoScope osiągany będzie poprzez trwałe zwiększanie przychodów oraz 
utrzymanie wysokiego poziomu rentowności. Kontynuacja strategii koncentracji na wybranych segmentach 
rynku pozwoli na ponad 3,5-krotny wzrost przychodów ze sprzedaży w 2013 roku. Ponadto, dzięki podjętym 
w poprzednich latach oraz prowadzonym w kolejnych okresach działaniom prorozwojowym – oczekiwana 
rentowność EBITDA24 utrzymywać się będzie w przedziale 12-15%, natomiast zysku netto w przedziale 6-
9%. Wskazane czynniki przełożą się na wzrost wartości dla akcjonariuszy InfoScope S.A. 

Istotny zwiększenie osiąganych wyników będzie efektem szeregu czynników: 

 znaczącego wzrostu przychodów usługowych, przede wszystkim w obszarze usług serwisowych  
oraz sprzedaży autorskiego oprogramowania, 

 rozszerzenie obecnej oferty o reselling sprzętu komputerowego i licencji na oprogramowanie 
komputerowe jako komplementarnej działalności w odpowiedzi na oczekiwania partnerów             
oraz klientów i podpisane już umowy. 

Wzrost sprzedaży pociągać będzie za sobą zwiększenie kosztów działalności operacyjnej, co wynikać będzie 
z konieczności rozbudowy zespołów projektowych (osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz umowy 
cywilno-prawne, które składają się na koszt usług obcych – z czego 75% są to długoterminowe umowy 
o współpracy, a pozostałe 25% stanowią umowy z podwykonawcami). 

Dodatkowym elementem przekładającym się na poziomu wyniku operacyjnego będą wpływy z dotacji 
(konserwatywna prognoza uwzględnia ok. 0,5 mln PLN wpływu z dotacji już otrzymanych z POIG, działanie 
8.2 oraz wpływ środków o tej samej wartości z jednej z dwóch dotacji, o które Spółka ubiega się obecnie 
i w których to procesach jest po pozytywnej ocenie merytorycznej – łącznie InfoScope wnioskuje 
o dofinansowanie w wysokości 4,5 mln PLN, a całkowita wartość projektów to 6,2 mln PLN). 

Tabela 4. Prognoza rachunku zysków i strat w 2013 r. wraz z danymi porównywalnymi za 2012 r., mln PLN 

Wyszczególnienie 2012 2013P 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 6,3 23,0 

EBITDA 1,4 2,9 

Zysk netto 0,5 1,4 

Źródło: Emitent; P – prognoza Zarządu Emitenta nieuwzględniająca akwizycji 

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 

Główną inwestycją realizowaną w 2012 roku był zakup licencji na Integracyjną Platforma Serwisowa (IPS). 
Projekt pozwolił na uruchomienie innowacyjnego systemu B2B, obejmującego współpracę InfoScope          
oraz stałych zleceniodawców oraz zleceniobiorców świadczących usługi serwisu informatycznego. 
Wdrożone rozwiązania informatyczne przyczyniły się do znacznej automatyzacji procesu realizacji zleceń 
oraz elektronicznego obiegu informacji. 

Wartość inwestycji wyniosła 2,5 mln PLN, z czego ok. 1,6 mln PLN zostało sfinansowane z dotacji w ramach 
POIG, działanie 8.2. 

                                                           
24

 EBITDA – ang. Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization – zysk operacyjny powiększony o amortyzację 
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4.14. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym, 
likwidacyjnym 

Według wiedzy Emitenta ani z jego wniosku nie zostało wobec Emitenta wszczęte żadne postępowanie 
upadłościowe układowe lub likwidacyjne. 

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 

Według wiedzy Emitenta ani z jego wniosku nie zostało wobec Emitenta wszczęte żadne postępowanie 
ugodowe, arbitrażowe lub egzekucyjne. 

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 albo 
zamieszczenie stosownej informacji o braku takich postępowań 

Według wiedzy Emitenta ani z jego wniosku nie ma innych istotnych postępowań przed organami 
rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych w toku lub takich, które mogą wystąpić w przyszłości. 

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 

Według wiedzy Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu nie posiada on żadnych 
zobowiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na realizację zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów 
finansowych Emitenta. 

Główne zobowiązania Emitenta zostały wykazane w Sprawozdaniu finansowym za rok 2012, 
przedstawionym w Rozdziale 5 niniejszego Dokumentu Informacyjnego. 

4.18. Informacja 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  

Według wiedzy Emitenta w okresie objętym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w niniejszym 
Dokumencie Informacyjnym, nie wystąpiły żadne nietypowe zdarzenia lub okoliczności mające wpływ na 
wyniki z działalności gospodarczej Emitenta. 
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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 

Według wiedzy Emitenta po sporządzeniu sprawozdania finansowego, stanowiącego część niniejszego 
Dokumentu Informacyjnego, nie wystąpiły istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej 
Emitenta ani nie ujawniły się informacje istotne dla oceny sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej 
Emitenta. 

4.20. Informacje o osobach zarządzających i nadzorujących Emitenta 

4.20.1. Osoby zarządzające Emitentem 

Tabela 5 Skład Zarządu Emitenta 

Imię i nazwisko Funkcja 
Data rozpoczęcie 
obecnej kadencji 

Data zakończenia 
obecnej kadencji 

Marcin Giedroyć Prezes Zarządu 15 kwietnia 2013 r. 14 kwietnia 2016 r. 

Sławomir Lewandowski Wiceprezes Zarządu 15 kwietnia 2013 r. 14 kwietnia 2016 r. 

Źródło: Emitent 

4.20.1.1. Marcin Giedroyć  

Marcin Giedroyć pełni funkcję Prezesa Zarządu od momentu powstania Emitenta w 2009 r. Studiował w 
Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie i Marketing.  

Przez całą swoją wcześniejszą karierę zawodową (w latach 1996-2008) związany z Computerland S.A., 
a następnie po fuzji z Sygnity S.A., gdzie pełnił następujące funkcje: 

 2007-2008: Dyrektor Handlowy, Sektor Przemysłowy i Telco 

 2004-2006: Dyrektor Handlowy, Segment Oil&Gas 

 2003-2005: Członek Zarządu C2 System Polska S.A.  

 2000-2003: Dyrektor Handlowy, Sektor Publiczny (Public Safety) 

 1997-1999: Account Manager, Sektor Publiczny (Public Safety) 

Marcin Giedroyć posiada bardzo dobrą znajomość rynku zaawansowanych produktów i usług 
teleinformatycznych, specjalizuje się w budowaniu i wdrażaniu innowacyjnych strategii produktowych, 
zarządzaniu zespołami sprzedaży rozwiązań informatycznych, tworzeniu i realizacji strategii handlowych, 
a także budowaniu długookresowych relacji z klientami, partnerami i dostawcami. 

4.20.1.2. Sławomir Lewandowski 

Sławomir Lewandowski pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu od momentu powstania Emitenta w 2009 r. 
Studiował w Politechnice Gdańskiej na kierunku Elektronika. Kariera zawodowa związana z trzema 
spółkami: 

 2007-2009: Prezes Zarządu IUVI Solutions sp. z o.o., Segment Oil&Gas 

 2005-2007: InfoProjekt sp. z o.o. – Kierownik Projektu, Segment Oil&Gas 

 1995-2005: Bazy i Systemy Bankowe sp. z o.o.: 

o 2002-2005: Architekt Rozwiązań w sektorze bankowym  

o 1997-2002: Projektant Rozwiązań rozliczeń międzybankowych  
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o 1995-1997: Programista 

Sławomir Lewandowski posiada bardzo dobrą znajomość rynku zaawansowanych produktów i usług 
teleinformatycznych, specjalizuje się w budowaniu i wdrażaniu innowacyjnych produktów informatycznych, 
zarządzaniu zespołami wytwarzania rozwiązań informatycznych.  

4.20.2. Osoby nadzorujące Emitenta 

Tabela 6 Skład Rady Nadzorczej Emitenta 

Imię i nazwisko Funkcja 
Data rozpoczęcie 
obecnej kadencji 

Data zakończenia 
obecnej kadencji 

Mariusz Sokołowski Przewodniczący RN 15 kwietnia 2013 r. 14 kwietnia 2016 r. 

Aleksander Lesz Wiceprzewodniczący RN 15 kwietnia 2013 r. 14 kwietnia 2016 r. 

Sebastian Bogusławski Członek RN 15 kwietnia 2013 r. 14 kwietnia 2016 r. 

Tomasz Siemiątkowski Członek RN 15 kwietnia 2013 r. 14 kwietnia 2016 r. 

Jarosław Zemło Członek RN 15 kwietnia 2013 r. 14 kwietnia 2016 r. 

Źródło: Emitent 

4.21. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających 
co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Tabela 7. Struktura akcjonariatu Emitenta (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu) przed 
rejestracją akcji serii C  

Akcjonariusz Seria Liczba akcji % akcji 
Liczba 

głosów 
% głosów 

Marcin Giedroyć B 400.000 20,00% 400.000 20,00% 

Sławomir Lewandowski B 400.000 20,00% 400.000 20,00% 

Mariusz Sokołowski B 320.000 16,00% 320.000 16,00% 

Aleksander Lesz A, B 350.000 17,50% 350.000 17,50% 

Henryk Brunengraber B 300.000 15,00% 300.000 15,00% 

Sebastian Bogusławski B 100.000 5,00% 100.000 5,00% 

Pozostali A, B 130.000 6,50% 130.000 6,50% 

RAZEM A, B 2.000.000 100,00% 2.000.000 100,00% 

Źródło: Emitent 
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Tabela 8. Struktura akcjonariatu Emitenta (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu) 
po rejestracji akcji serii C  

Akcjonariusz Seria Liczba akcji % akcji 
Liczba 

głosów 
% głosów 

Marcin Giedroyć B 400.000 18,00% 400.000 18,00% 

Sławomir Lewandowski B 400.000 18,00% 400.000 18,00% 

Mariusz Sokołowski B 320.000 14,40% 320.000 14,40% 

Aleksander Lesz A, B 350.000 15,75% 350.000 15,75% 

Henryk Brunengraber B 300.000 13,50% 300.000 13,50% 

Pozostali (w tym Animator Rynku 
posiadający 3.333 akcji serii C) 

A, B, C 452.222 20,35% 452.222 20,35% 

RAZEM A, B, C 2.222.222 100,00% 2.222.222 100,00% 

Źródło: Emitent 
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5. ROZDZIAŁ:  SPRAWOZDANIA FINANSOWE 

5.1. Sprawozdanie finansowe Emitenta wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z 
badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2012 
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Wyjaśnienie do tabeli: nagłówek kolumny zatytułowany „poprzedni okres” oznacza stan na 31 grudnia 2011 r., natomiast nagłówek 
kolumny zatytułowany „narastająco” oznacza stan na 31 grudnia 2012 r. 
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Wyjaśnienie do tabeli: nagłówek kolumny zatytułowany „poprzedni okres” oznacza stan na 31 grudnia 2011 r., natomiast nagłówek 
kolumny zatytułowany „narastająco” oznacza stan na 31 grudnia 2012 r. 
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Wyjaśnienie do tabeli: nagłówek kolumny zatytułowany „poprzedni” oznacza okres 2011 r., natomiast nagłówek kolumny 
zatytułowany „bieżący (sprawozdawczy)” oznacza okres 2012 r. 

http://www.infoscope.pl/
mailto:info@p-v.com.pl
http://www.p-v.com.pl/


 

 

 

 

InfoScope S.A.  |  www.infoscope.pl  |  DOKUMENT INFORMACYJNY  |  24 maja 2013 r. 

 
 

 

Autoryzowany Doradca: Partners & Ventures sp. z o.o. 
ul. Mokotowska 1 (Zebra Tower), 00-640 Warszawa | e-mail: info@p-v.com.pl | www: www.p-v.com.pl 

Strona 
88 

 

http://www.infoscope.pl/
mailto:info@p-v.com.pl
http://www.p-v.com.pl/


 

 

 

 

InfoScope S.A.  |  www.infoscope.pl  |  DOKUMENT INFORMACYJNY  |  24 maja 2013 r. 

 
 

 

Autoryzowany Doradca: Partners & Ventures sp. z o.o. 
ul. Mokotowska 1 (Zebra Tower), 00-640 Warszawa | e-mail: info@p-v.com.pl | www: www.p-v.com.pl 

Strona 
89 

 

http://www.infoscope.pl/
mailto:info@p-v.com.pl
http://www.p-v.com.pl/


 

 

 

 

InfoScope S.A.  |  www.infoscope.pl  |  DOKUMENT INFORMACYJNY  |  24 maja 2013 r. 

 
 

 

Autoryzowany Doradca: Partners & Ventures sp. z o.o. 
ul. Mokotowska 1 (Zebra Tower), 00-640 Warszawa | e-mail: info@p-v.com.pl | www: www.p-v.com.pl 

Strona 
90 

 

http://www.infoscope.pl/
mailto:info@p-v.com.pl
http://www.p-v.com.pl/


 

 

 

 

InfoScope S.A.  |  www.infoscope.pl  |  DOKUMENT INFORMACYJNY  |  24 maja 2013 r. 

 
 

 

Autoryzowany Doradca: Partners & Ventures sp. z o.o. 
ul. Mokotowska 1 (Zebra Tower), 00-640 Warszawa | e-mail: info@p-v.com.pl | www: www.p-v.com.pl 

Strona 
91 

 

http://www.infoscope.pl/
mailto:info@p-v.com.pl
http://www.p-v.com.pl/


 

 

 

 

InfoScope S.A.  |  www.infoscope.pl  |  DOKUMENT INFORMACYJNY  |  24 maja 2013 r. 

 
 

 

Autoryzowany Doradca: Partners & Ventures sp. z o.o. 
ul. Mokotowska 1 (Zebra Tower), 00-640 Warszawa | e-mail: info@p-v.com.pl | www: www.p-v.com.pl 

Strona 
92 

 

http://www.infoscope.pl/
mailto:info@p-v.com.pl
http://www.p-v.com.pl/


 

 

 

 

InfoScope S.A.  |  www.infoscope.pl  |  DOKUMENT INFORMACYJNY  |  24 maja 2013 r. 

 
 

 

Autoryzowany Doradca: Partners & Ventures sp. z o.o. 
ul. Mokotowska 1 (Zebra Tower), 00-640 Warszawa | e-mail: info@p-v.com.pl | www: www.p-v.com.pl 

Strona 
93 

 

http://www.infoscope.pl/
mailto:info@p-v.com.pl
http://www.p-v.com.pl/


 

 

 

 

InfoScope S.A.  |  www.infoscope.pl  |  DOKUMENT INFORMACYJNY  |  24 maja 2013 r. 

 
 

 

Autoryzowany Doradca: Partners & Ventures sp. z o.o. 
ul. Mokotowska 1 (Zebra Tower), 00-640 Warszawa | e-mail: info@p-v.com.pl | www: www.p-v.com.pl 

Strona 
94 

 

http://www.infoscope.pl/
mailto:info@p-v.com.pl
http://www.p-v.com.pl/


 

 

 

 

InfoScope S.A.  |  www.infoscope.pl  |  DOKUMENT INFORMACYJNY  |  24 maja 2013 r. 

 
 

 

Autoryzowany Doradca: Partners & Ventures sp. z o.o. 
ul. Mokotowska 1 (Zebra Tower), 00-640 Warszawa | e-mail: info@p-v.com.pl | www: www.p-v.com.pl 

Strona 
95 

 

http://www.infoscope.pl/
mailto:info@p-v.com.pl
http://www.p-v.com.pl/


 

 

 

 

InfoScope S.A.  |  www.infoscope.pl  |  DOKUMENT INFORMACYJNY  |  24 maja 2013 r. 

 
 

 

Autoryzowany Doradca: Partners & Ventures sp. z o.o. 
ul. Mokotowska 1 (Zebra Tower), 00-640 Warszawa | e-mail: info@p-v.com.pl | www: www.p-v.com.pl 

Strona 
96 

 

http://www.infoscope.pl/
mailto:info@p-v.com.pl
http://www.p-v.com.pl/


 

 

 

 

InfoScope S.A.  |  www.infoscope.pl  |  DOKUMENT INFORMACYJNY  |  24 maja 2013 r. 

 
 

 

Autoryzowany Doradca: Partners & Ventures sp. z o.o. 
ul. Mokotowska 1 (Zebra Tower), 00-640 Warszawa | e-mail: info@p-v.com.pl | www: www.p-v.com.pl 

Strona 
97 

 

http://www.infoscope.pl/
mailto:info@p-v.com.pl
http://www.p-v.com.pl/


 

 

 

 

InfoScope S.A.  |  www.infoscope.pl  |  DOKUMENT INFORMACYJNY  |  24 maja 2013 r. 

 
 

 

Autoryzowany Doradca: Partners & Ventures sp. z o.o. 
ul. Mokotowska 1 (Zebra Tower), 00-640 Warszawa | e-mail: info@p-v.com.pl | www: www.p-v.com.pl 

Strona 
98 

 

http://www.infoscope.pl/
mailto:info@p-v.com.pl
http://www.p-v.com.pl/


 

 

 

 

InfoScope S.A.  |  www.infoscope.pl  |  DOKUMENT INFORMACYJNY  |  24 maja 2013 r. 

 
 

 

Autoryzowany Doradca: Partners & Ventures sp. z o.o. 
ul. Mokotowska 1 (Zebra Tower), 00-640 Warszawa | e-mail: info@p-v.com.pl | www: www.p-v.com.pl 

Strona 
99 

 

http://www.infoscope.pl/
mailto:info@p-v.com.pl
http://www.p-v.com.pl/


 

 

 

 

InfoScope S.A.  |  www.infoscope.pl  |  DOKUMENT INFORMACYJNY  |  24 maja 2013 r. 

 
 

 

Autoryzowany Doradca: Partners & Ventures sp. z o.o. 
ul. Mokotowska 1 (Zebra Tower), 00-640 Warszawa | e-mail: info@p-v.com.pl | www: www.p-v.com.pl 

Strona 
100 

 

http://www.infoscope.pl/
mailto:info@p-v.com.pl
http://www.p-v.com.pl/


 

 

 

 

InfoScope S.A.  |  www.infoscope.pl  |  DOKUMENT INFORMACYJNY  |  24 maja 2013 r. 

 
 

 

Autoryzowany Doradca: Partners & Ventures sp. z o.o. 
ul. Mokotowska 1 (Zebra Tower), 00-640 Warszawa | e-mail: info@p-v.com.pl | www: www.p-v.com.pl 

Strona 
101 

 

 

http://www.infoscope.pl/
mailto:info@p-v.com.pl
http://www.p-v.com.pl/


 

 

 

 

InfoScope S.A.  |  www.infoscope.pl  |  DOKUMENT INFORMACYJNY  |  24 maja 2013 r. 

 
 

 

Autoryzowany Doradca: Partners & Ventures sp. z o.o. 
ul. Mokotowska 1 (Zebra Tower), 00-640 Warszawa | e-mail: info@p-v.com.pl | www: www.p-v.com.pl 

Strona 
102 

 

5.2. Dane finansowe Emitenta za I kwartał 2013 r. 

Tabela 9. Wybrane jednostkowe dane finansowe z rachunku zysków i strat Emitenta, PLN 

Wyszczególnienie 
Za okres 

od 2012-01-01 
do 2012-03-31 

Za okres 
od 2013-01-01 
do 2013-03-31 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 1 347 385,54 2 295 664,48 

Zysk/strata ze sprzedaży -9 967,17 -95 715,36 

Zysk/strata na działalności operacyjnej 109 189,33 26 684,79 

Amortyzacja 92 630,46 258 948,17 

EBITDA 201 819,79 285 632,96 

Zysk brutto na działalności gospodarczej 95 998,99 18 841,53 

Zysk brutto 95 998,99 18 841,53 

Zysk netto 95 998,99 18 841,53 

Źródło: Emitent 

Tabela 10. Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu Emitenta, PLN 

Wyszczególnienie 
Stan na dzień 
2012-03-31 

Stan na dzień 
2013-03-31 

Aktywa trwałe 967 658,35 1 192 293,06 

Rzeczowe aktywa trwałe 18 299,16 31 679,58 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Aktywa obrotowe 1 470 613,72 2 656 944,47 

Należności krótkoterminowe 1 013 025,23 2 381 701,82 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 328 068,10 99 517,66 

Kapitał własny 989 757,81 1 905 159,61 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 140 512,48 

Zobowiązania krótkoterminowe 1 107 518,76 1 195 060,27 

Źródło: Emitent 

W I kw. 2013 roku Emitent zanotował wzrost przychodów ze sprzedaży (+70%) oraz zysku EBITDA (+42%) w 
stosunku do analogicznego okresu 2012 r. Na poprawę tych wyników złożyły się przede wszystkim 
następujące czynniki: 

 intensyfikacja działań handlowych skutkowała pozyskaniem nowych klientów – w tym spółki 
Integrated Solutions sp. z o.o., 

 ukończony projekt inwestycyjny w narzędzia zarządzania realizacją usług serwisowych (IPS) 
zaowocował wygraniem dużego zlecenia na wykonanie usług instalacji i roll-outu infrastruktury 
sprzętowej dla klienta sektora bankowego jako podwykonawca firmy InfoSystem sp. z o.o. oraz 
podniesieniem rentowności działu usług serwisowych i wdrożeniowych. 
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Natomiast obniżenie zysku ze sprzedaży oraz zysku netto w stosunku do I kw. 2012 r. było wynikiem 
ponoszonych kosztów amortyzacji inwestycji w licencje na system IPS. 

Jednocześnie, w I kw. 2013 r. Spółka koncentrowała działalność rozwojową na rozwoju dwóch kluczowych 
produktów: 

 podjęto prace w kierunku opracowania innowacyjnych metod i algorytmów wielowymiarowej 
optymalizacji przydziału zasobów serwisowych do zadań oraz automatyzacji rozliczeń projektów 
serwisowych i wdrożeniowych, które mają zostać wykorzystane w narzędziu zarządzania realizacją 
usług serwisowych (IPS). W tym zakresie w lutym złożony został wniosek do Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju (NCBiR) o dofinansowanie projektu rozwojowego w ramach II edycji programu 
INNOTECH. Działania te podejmowane są w konsorcjum z Uniwersytetem Ekonomicznym w 
Poznaniu. Docelowo rozbudowa systemu IPS w wyżej opisanym zakresie znacząco wzmocni 
konkurencyjność rynkową produktu IPS oferowanego klientom zewnętrznym oraz pozwoli na 
wdrożenie tego unikalnego w skali rynku rozwiązania w Spółce, 

 ponadto Spółka kontynuowała działania analityczne i projektowe w zakresie systemów fraud 
detection. W celu przyspieszenia tempa rozwoju systemu i rozszerzenia zakresu prac badawczych 
spółka w konsorcjum z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu złożyła wniosek do NCBiR o 
dofinansowanie projektu systemu dedykowanego dla klientów sektora paliwowego w ramach II 
edycji programu INNOTECH. 

W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. Emitent nie tworzył grupy kapitałowej ani nie posiadał 
spółek zależnych, w związku z czym nie istnieje potrzeba sporządzenia i publikacji skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych.  

Struktura akcjonariatu na datę Dokumentu Informacyjnego została przedstawiona w pkt 4.21. 
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6. ROZDZIAŁ:  ZAŁĄCZNIKI 

6.1. Odpis aktualny Emitenta z rejestru przedsiębiorców KRS 
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6.2. Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta oraz treść podjętych uchwał Walnego 
Zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie zarejestrowanych przez sąd 

 

STATUT 

InfoScope 

SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą InfoScope spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku w spółkę akcyjną pod firmą InfoScope Spółka Akcyjna (zwaną 
w niniejszym statucie Spółką).  

2. Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy spółki przekształcanej tj.:  

a) Marcin Giedroyć,  

b) Agnieszka Kobylińska,  

c) Sławomir Lewandowski,  

d) Mariusz Sokołowski.  

 

§ 2 

1. Spółka działa pod firmą: InfoScope Spółka Akcyjna.  

2. Spółka może używać w obrocie następującego skrótu firmy: InfoScope S.A.  

3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.  

4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.  

 

§ 3 

1. Siedzibą Spółki jest Gdańsk.  

2. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.  

3. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, filie i inne jednostki organizacyjne, a także zakładać 
lub przystępować do spółek, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju 
i za granicą.  

 

§ 4 

Przedmiotem działalności Spółki jest:  

1) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z), 

2) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z), 

3) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja 
zegarków i zegarów (PKD 26.5), 
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4) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne 
(PKD 32.50.Z), 

5) Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.9), 

6) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1), 

7) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2), 

8) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1), 

9) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych i pozostałych instalacji 
budowlanych (PKD 43.2), 

10) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5), 

11) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6), 

12) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4), 

13) Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10), 

14) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2), 

15) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z), 

16) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji 
satelitarnej (PKD 61.20.Z), 

17) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z), 

18) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z), 

19) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), 

20) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z), 

21) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z), 

22) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 
62.09.Z), 

23) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; 
działalność portali internetowych (PKD 63.1), 

24) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.9), 

25) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), 

26) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), 

27) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2), 

28) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1), 

29) Reklama (PKD 73.1), 

30) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), 

31) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3), 

32) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych 
prawem autorskim (PKD 77.40.Z), 

33) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),  

34) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z), 

 35) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą 
(PKD 82.1), 
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36) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.2), 

37) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5), 

38) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z), 

39) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1). 

 

§ 5 

1. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie 
odrębnych przepisów zezwolenia, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka 
rozpocznie lub będzie prowadzić taką działalność po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń, koncesji lub 
po dokonaniu wpisu do w/w rejestru, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.  

2. Istotna zmiana przedmiotu działalności spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych 
akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę, jeżeli uchwała w tej sprawie będzie powzięta 
większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału 
zakładowego, zgodnie z art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych. 

 

KAPITAŁ I AKCJE 

§ 6 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na: 

a. 211.000 (dwieście jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 
zł (dziesięć groszy) każda,  

b. 1.789.000 (milion siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B 
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.  

2. Akcje serii A i B zostały przyznane Wspólnikom spółki pod firmą InfoScope spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, przekształconej w Spółkę, którzy złożyli oświadczenie o uczestnictwie w spółce 
przekształconej. Wkłady do spółki pod firmą InfoScope sp. z o.o. zostały w pełni wniesione zgodnie 
z umową spółki. 

3. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji albo w drodze 
podwyższenia wartości nominalnej akcji.  

4. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.  

5. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych 
akcji, chyba że Walne Zgromadzenie pozbawi ich w całości lub w części tego prawa, zgodnie 
z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. 

6. Akcje kolejnych emisji są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.  

7. Akcje Spółki mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne. 

8. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem 
pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne. 

 

§ 7 

1. W terminie 3 lat od dnia zarejestrowania przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną, Zarząd Spółki 
upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w 
wysokości 100.000 (sto tysięcy) złotych, poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń 
kapitału zakładowego.  
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2. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu 
podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu 
kapitału zakładowego. 

3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne. Zarząd nie 
może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki. 

4. Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach 
kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej. 

5. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu 
akcjonariuszowi osobistych uprawnień. 

6. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego 
w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: 

a) ustalenia ceny emisyjnej, 

b) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, 

c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów 
zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami, 

d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów 
z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, 

e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, 
otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do 
zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie 
instrumentami finansowymi. 

7. Zarząd Spółki może również emitować warranty subskrypcyjne z prawem zapisu, o których mowa 
w art. 444 § 7 Kodeksu spółek handlowych lub oferować akcje emitowane w ramach kapitału docelowego 
innym podmiotom, w szczególności subemitentom, w celu ich zbycia osobom objętym ww. programem 
motywacyjnym zgodnie z warunkami tego programu.  

 

§ 8 

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w 
drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane 
częściej niż raz w roku obrotowym. 

2. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, określającej w szczególności 
podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych 
bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego Spółki.  

 

ORGANY SPÓŁKI  

§ 9 

Organami Spółki są: 

1. Zarząd. 

2. Rada Nadzorcza.  

3. Walne Zgromadzenie.  
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ZARZĄD 

§ 10 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę, w szczególności podejmuje wszelkie decyzje 
nie zastrzeżone w Statucie lub w Kodeksie spółek handlowych dla kompetencji Walnego Zgromadzenia lub 
Rady Nadzorczej Spółki. 

2. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu. 

3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. Przez powołanie i odwołanie 
członków Zarządu, Rada Nadzorcza określa ich liczbę. Z ważnych powodów członek Zarządu Spółki może 
zostać zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą Spółki. 

4. Kadencja członka Zarządu trwa 3 lata. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego kadencja 
członków Zarządu jest wspólna.  

 

§ 11 

1. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, do reprezentowania Spółki uprawnionych jest 
dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, sprawy przekraczające zwykły zarząd wymagają 
uchwały Zarządu. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. 

3. Zarząd może podejmować uchwały na posiedzeniach Zarządu, w trybie pisemnym lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Inicjatywa w zakresie zwołania 
posiedzenia Zarządu lub podjęcia uchwały w innym trybie przysługuje każdemu z członków Zarządu. 

4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo 
zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu lub o treści projektów uchwał do podjęcia w trybie pisemnym lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

5. Uchwały Zarządu Spółki zapadają zwykłą większością głosów. 

6. Szczegółowy tryb działania Zarządu może określić Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę 
Nadzorczą. 

 

RADA NADZORCZA  

§ 12 

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) członków, w tym z Przewodniczącego oraz 
Wiceprzewodniczącego.  

2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest 
wspólna.  

3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Poprzez 
powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie określa ich liczbę. 

4. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej 
mogą dokonać w drodze uchwały tymczasowego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Mandat 
tymczasowego członka Rady Nadzorczej wygasa wraz z uzupełnieniem składu Rady Nadzorczej przez Walne 
Zgromadzenie.  

 

§ 13 

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza kompetencjami zastrzeżonymi przez przepisy Kodeksu 
spółek handlowych, należy:  
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a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, 

b) zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu Spółki, 

c) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki, w tym wszelkich form premiowania, 

d) zatwierdzanie na wniosek Zarządu strategii działania Spółki, jej wieloletnich planów rozwoju oraz 
rocznego planu budżetu Spółki, 

e) ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok 
obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków 
Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu 
corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, 

f) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną, 

g) wyrażenie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych, 

h) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, 

i) udzielanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, 

j) delegowanie członków Rady do czasowego – nie dłuższego niż 3 (trzy) miesiące – pełnienia funkcji 
członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą 
sprawować swych funkcji, 

k) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki, 

l) ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki przygotowanego przez Zarząd, 

m) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Zarządu Spółki, 

n) rozpatrywanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd Spółki lub członków Rady Nadzorczej pod 
obrady Rady. 

 

§ 14 

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do 
samodzielnego pełnienia określonych funkcji nadzorczych. 

2. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz 
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. 
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. 

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy 
w roku obrotowym. Zarząd lub każdy członek Rady Nadzorczej jest uprawniony do złożenia do 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej wniosku o zwołanie posiedzenia Rady. Jeżeli wnioskowane posiedzenie 
Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku, posiedzenie Rady 
Nadzorczej może zwołać wnioskodawca. 

5. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać każdy członek Rady Nadzorczej.  

6. Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki 
sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. 

7. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich 
informacji na temat Spółki i jej działalności, w których posiadanie weszli w toku wykonywania swej funkcji.  

8. Członkowie Zarządu mają prawo wzięcia udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej jako 
obserwatorzy.  

 

§ 15 
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1. Uchwały Rady Nadzorczej Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, oddanych w obecności 
co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady bez odbycia 
posiedzenia Rady Nadzorczej (tryb pisemny), na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej 
lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy 
wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o treści projektu uchwał.  

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane 

 

WALNE ZGROMADZENIE 

§ 16 

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.  

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej w terminie sześciu miesięcy 
od zakończenia roku obrotowego Spółki.  

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady 
Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego.  

4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.  

5. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie jest 
ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. 

6. Począwszy od uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej dopuszcza się udział w Walnym 
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym 
Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości. W takim przypadku Spółka 
zapewni: 

a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 

b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli 
wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,  

c) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego 
Zgromadzenia. 

7. Walne Zgromadzenie może uchwalić szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał 
w formie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 17 

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście lub przez 
pełnomocników.  

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza przypadkami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, 
wymaga: 

a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 

b) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 
w poprzednim roku obrotowym, 

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 
finansowego za ubiegły rok obrotowy, 

d) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, 
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e) ustalanie zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 

f) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego oraz dokonywanie innych zmian Statutu Spółki, 

g) uchwalenie emisji obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów 
subskrypcyjnych, 

h) uchwalenie sposobu i warunków umarzania akcji, 

i) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących nabycia, zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa 
Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 

j) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia z inną Spółką, 

k) wybór likwidatorów Spółki oraz określenie sposobów jej likwidacji, 

l) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, 

m) udzielanie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, 
zgodnie z art. 430 § 5 K.s.h, 

n) rozpatrzenie wszelkich innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd, jak i przez 
akcjonariuszy. 

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu 
spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. 

4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania członka Zarządu lub zawieszenia 
w czynnościach wszystkich członków Zarządu przez upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej większości 
2/3 głosów oddanych. 

5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga 
zgody Walnego Zgromadzenia, jeżeli uprzednio zgody na to udzieliła Rada Nadzorcza. 

 

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE  

§ 18 

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.  

 

§ 19 

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy, na który przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, 
dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 części kapitału zakładowego Spółki. 

2. W Spółce można tworzyć inne kapitały i fundusze własne. 

 

§ 20 

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 
roku obrotowego, zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.  

 

§ 21 

1. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza likwidatorów Spółki i określa sposób 
przeprowadzenia likwidacji. 

2. Podział majątku Spółki następuje w stosunku do dokonywanych wpłat na kapitał zakładowy Spółki 
pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli. 
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3. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie 
i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia aż do czasu zakończenia likwidacji Spółki. 

 

§ 22 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek 
handlowych. 

2. Ilekroć jest mowa o Kodeksie spółek handlowych rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 
2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). 

6.3. Zmiany Statutu Spółki niezarejestrowane przez sąd 

§ 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:  

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 222.222,20 zł (dwieście dwadzieścia dwa tysiące 

dwieście dwadzieścia dwa złote i dwadzieścia groszy) i dzieli się na:  

a) 211.000 (dwieście jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 

0,10 zł (dziesięć groszy) każda,  

b) 1.789.000 (milion siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B 

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

c) nie więcej niż 222.222 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa) akcji 

zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”  

 

§ 11 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:  

1. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, do reprezentowania Spółki uprawnionych jest 

dwóch członków Zarządu działających łącznie albo każdy członek Zarządu działający łącznie 

z prokurentem 

6.4. Definicje i objaśnienia skrótów 

SKRÓT DEFINICJA I OBJAŚNIENIE 

Akcje serii A 211.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A 

Akcje serii B 1.789.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B 

Akcje serii C 222.222 akcji zwykłych na okaziciela serii C 

ASO 
Alternatywny system obrotu, prowadzony przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie art. 3 pkt 2) ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku 

Dokument, Dokument 
Informacyjny 

Dokument Informacyjny sporządzony zgodnie z wymogami określonymi 
w załączniku nr 5 do Regulaminu ASO  

Autoryzowany Doradca, 
Partners & Ventures 

Partners & Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

Dz.U. Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej 

CAGR Ang. Compound Annual Growth Rate, skumulowany roczny wskaźnik wzrostu 
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SKRÓT DEFINICJA I OBJAŚNIENIE 

= ((wartość końcowa / wartość początkowa) ^ (1 / liczba okresów)) - 1 

EBITDA Zysk operacyjny powiększony o amortyzację 

EUR 
Kod ISO euro – wspólnej waluty europejskiej, będącej prawnym środkiem 
płatniczym w 17 państwach tworzących strefę euro w Unii Europejskiej 

Emitent, Spółka, InfoScope InfoScope Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 

GPW, Giełda Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie 

ICT Teleinformatyka (ang. Information and Communication Technologies) 

Instrumenty finansowe  Akcje serii A, B i C oraz prawa do akcji serii C Emitenta 

Inwestor Podmiot obejmujący akcje serii C Emitenta 

KDPW, Krajowy Depozyt Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie 

KE Komisja Europejska 

KNF, Komisja Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

K.s.h 
Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 
Nr 94, poz. 1037 ze zm.) 

NewConnect Rynek akcji GPW prowadzony w formie alternatywnego systemu obrotu  

NWZ  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Ordynacja Podatkowa 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005, nr 8, 
poz. 60 z późn. zm.) 

PDA Prawa do akcji serii C 

PKB Produkt krajowy brutto 

PKD 
Polska klasyfikacja działalności wprowadzona Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD) (Dz.U. z dnia 31 grudnia 2007 r.) 

PLN, zł Polski złoty, waluta Rzeczpospolitej Polskiej 

Rada Nadzorcza, Rada, RN Rada Nadzorcza Emitenta 

Organizator ASO Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna  

Regulamin ASO 
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 
147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 roku ze zm., wraz z 
załącznikami do tego Regulaminu 

Rozporządzenia Rady (WE) 
nr 139/2004 

Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie 
kontroli koncentracji przedsiębiorstw 

S.A. spółka akcyjna 

Spółka publiczna 
Spółka w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana w 
rozumieniu ustawy o obrocie 

Sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

UE Unia Europejska 

UOKiK  Urząd ochrony konkurencji i konsumentów 
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SKRÓT DEFINICJA I OBJAŚNIENIE 

Updof 
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(tj. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm., 

Updop 
Ustawa z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 nr 74 poz.397 z późn. zm. 

Ustawa o ochronie 
konkurencji i 
konsumentów/uokik 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.) 

Ustawa o podatku 
o podatku od czynności 
cywilnoprawnych / PCC 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 
cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649) 

USD Dolar amerykański 

Ustawa o podatku od 
spadków i darowizn  

Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 93, poz. 768 

Ustawa o obrocie 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi 
(Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) 

Ustawa o ofercie 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) 

Ustawa o rachunkowości 
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U z 2009 r., nr 152, 
poz. 1223 ze zm.) 

VAT 
Podatek od towarów i usług, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz.U z 2011r., nr 177 poz. 1054 ze zm.) 

WE Wspólnota Europejska 

Zarząd Zarząd Emitenta 
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