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Wstęp 

 

Dokument informacyjny 

 

Emitent 

 

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie 

ul. Grzybowska 80/82 lok. 716 

00-844 Warszawa 

tel.: + 48 22 66 15 730 

faks: + 48 22 66 15 730 

internet: www.pylonaudio.pl 

e-mail: biuro@pylonsa.pl 

 

Autoryzowany Doradca 

 

EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie 

ul. Grzybowska 4 lok. U9B 

00-131 Warszawa 

tel.: + 48 22 419 20 70 

faks: + 48 22 419 20 69 

internet: www.ebcsolicitors.pl 

e-mail: ebcsolicitors@ebcsolicitors.pl 

 

Informacje na temat instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu 

 

Na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu 

wprowadzane są: 

• 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; 

• 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; 

• 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) 

każda; 

• 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 

10 gr (dziesięć groszy) każda; 

• 1.825.640 (jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji na okaziciela serii 

E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. 

 

Na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu 

wprowadzane są akcje reprezentujące 100 proc. kapitału zakładowego Emitenta. 
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Struktura kapitału zakładowego Emitenta, na dzień sporządzania niniejszego dokumentu informacyjnego, 

przedstawia się następująco: 

 

Lp. Seria akcji Liczba akcji 

(w szt.) 

Udział w kapitale 

zakładowym (w proc.) 

Udział w głosach 

(w proc.) 

1.  A 1.000.000 14,34 14,34 

2.  B 500.000 7,17 7,17 

3.  C 900.000 12,90 12,90 

4.  D 2.750.000 39,42 39,42 

5.  E 1.825.640 26,17 26,17 

Razem 6.975.640 100 100 
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1. Czynniki ryzyka 

 

Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat czynników powodujących ryzyko dla nabywcy instrumentów 

finansowych objętych dokumentem informacyjnym, a w szczególności czynników związanych z sytuacją 

gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. Poniższy spis nie ma charakteru zamkniętego, obejmując 

najważniejsze czynniki, które według najlepszej wiedzy Emitenta należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji 

inwestycyjnej. Opisane ryzyka, wraz z pozostałymi czynnikami, które ze względu na znacznie mniejsze 

prawdopodobieństwo oraz złożoność działalności gospodarczej Emitenta nie zostały w niniejszym 

dokumencie opisane, mogą w skrajnych sytuacjach skutkować niezrealizowaniem założonych przez inwestora 

celów inwestycyjnych lub nawet utratą części zainwestowanego kapitału. 

 

1.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność 

 

Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce 

 

Sytuacja gospodarcza w Polsce ma znaczący wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta. Ewentualne 

zmniejszenie tempa wzrostu produktu krajowego brutto, nakładów na konsumpcję lub nakładów 

inwestycyjnych oraz innych wskaźników o analogicznym charakterze może niekorzystnie wpłynąć na sytuację 

finansową Emitenta. W przypadku pogorszenia się koniunktury gospodarczej w Polsce ze względu na czynniki 

zarówno wewnętrzne, jak również zewnętrzne, może nastąpić pogorszenie wyników i sytuacji finansowej 

Emitenta, co może mieć negatywny wpływ na wyniki osiągane przez Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka 

Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą w Polsce z odpowiednim wyprzedzeniem 

dostosowując strategię Emitenta do występujących zmian. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta 

zamierza zwiększyć dywersyfikację rynków zbytu poprzez stopniowe zwiększanie eksportu produktów 

do innych krajów. 

 

Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce 

 

Realizacja przez Emitenta celów strategicznych, w tym zrealizowanie zakładanych wyników finansowych, 

będzie uwarunkowane do pewnego stopnia czynnikami makroekonomicznymi, niezależnymi od działań 

Emitenta, w tym m.in. polityką rządu i decyzjami podejmowanymi przez Narodowy Bank Polski oraz Radę 

Polityki Pieniężnej, które wpływają na poziom inflacji, wielkość deficytu budżetowego i zadłużenia 

zagranicznego, stopę bezrobocia, strukturę dochodów ludności itd. Niekorzystne zmiany w otoczeniu 

makroekonomicznym mogą w istotny sposób negatywnie wpłynąć na działalność i wyniki ekonomiczne 

osiągane przez Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany 

w opisanym wyżej obszarze, z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię Emitenta 

do występujących zmian. 

 

Ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji 

 

Biorąc pod uwagę, że specyfiką polskiego systemu prawnego jest znaczna i trudna do przewidzenia zmienność, 

a także często niska jakość prac legislacyjnych, istotnym ryzykiem dla dynamiki i rozwoju działalności Emitenta 
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mogą być zmiany przepisów lub ich interpretacji, w szczególności w zakresie prawa handlowego, podatkowego 

oraz związanego z rynkami finansowymi. Skutkiem wyżej wymienionych, niekorzystnych zmian może być 

ograniczenie dynamiki działań oraz pogorszenie się kondycji finansowej Emitenta, a tym samym spadek 

wartości aktywów Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany 

kluczowych przepisów prawnych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem 

dostosowywać strategię Emitenta do występujących zmian. 

 

Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych 

 

Niestabilność i nieprzejrzystość polskiego systemu podatkowego, spowodowana zmianami przepisów 

i niespójnymi interpretacjami prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy regulujące zasady 

opodatkowania, wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych oraz rygorystyczne przepisy sankcyjne 

mogą powodować niepewność w zakresie ostatecznych efektów podatkowych podejmowanych przez Emitenta 

decyzji biznesowych. Dodatkowo istnieje ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować 

wzrost efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych 

Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych z punktu widzenia Emitenta przepisów 

podatkowych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię 

Emitenta do występujących zmian. 

 

Ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń 

  

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak np. wojny, ataki terrorystyczne lub nadzwyczajne 

działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej, co może negatywnie 

wpłynąć na działalność Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje występujące czynniki ryzyka dla 

nieprzerwanej i niezakłóconej działalności Emitenta, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem reagować 

na dostrzegane czynniki ryzyk. 

 

1.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

 

Ryzyko związane z osiągnięciem celów strategicznych Spółki 

 

Strategia Emitenta zakłada poszerzenie portfela produktów, wprowadzenie na rynek nowych produktów pod 

własną marką „Pylon” oraz umocnienie ich pozycji na rynku. Realizacja tych celów wymaga odpowiedniej 

wiedzy i doświadczenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie Spółką. Istotne zagrożenie wiąże się 

z możliwością zbyt optymistycznej oceny efektów przyjętych założeń strategicznych, co prowadzić może do 

podejmowania błędnych decyzji dotyczących organizacji działań produkcyjnych oraz związanych 

z poszerzeniem asortymentu produktowego. W związku z powyższym, istnieje ryzyko nieosiągnięcia 

założonych celów, co znalazłoby odbicie w sytuacji finansowej Emitenta. W celu ograniczenia niniejszego 

ryzyka na bieżąco analizowane są czynniki mogące mieć wpływ na działalność i wyniki Spółki. Wspomniana 

analiza służy opracowywaniu odpowiednich czynności, zmierzających w razie konieczności do łagodzenia 

i neutralizowania negatywnych czynników. 
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Ryzyko niezrealizowania zakładanych prognoz finansowych 

 

Prognozy finansowe Emitenta zaprezentowane w niniejszym dokumencie informacyjnym zostały 

przygotowane przez Zarząd Emitenta w oparciu o oszacowanie wyników możliwych do uzyskania ze sprzedaży 

produktów Emitenta i przy uwzględnieniu prognozowanego wzrostu produkcji sprzętu elektroakustycznego. 

Prognozy finansowe nie podlegały ocenie biegłego rewidenta. Istnieje ryzyko niezrealizowania tych prognoz 

w całości albo w części. Ponadto w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych czynników oraz innych zmian 

w otoczeniu Spółki, których Emitent nie jest w stanie przewidzieć, prognozowane wyniki finansowe mogą ulec 

zmianie. Weryfikacja możliwości realizacji prognozowanych wyników dokonywana będzie kwartalnie 

i zamieszczana w raportach okresowych Emitenta. W ocenie Emitenta ryzyko to jest jednak niewielkie, o czym 

świadczą miedzy innymi wyniki osiągnięte przez Emitenta w I kwartale 2013 roku oraz poziom zapasów 

towarów i otrzymanych zaliczek od klientów w stopniu umożliwiającym realizację przyjętych założeń. 

 

Ryzyko związane z wprowadzaniem nowych produktów przez Emitenta oraz pozyskiwaniem nowych 

kontraktów 

 

Działalność Emitenta związana jest z produkcją oraz dystrybucją sprzętu elektroakustycznego. Dla sektora 

elektroakustycznego w Polsce charakterystyczny jest dynamiczny rozwój rozwiązań technologicznych. Istnieje 

ryzyko, iż Emitent nie będzie w stanie w krótkim czasie zareagować na pojawiające się nowe rozwiązania 

i oferować usług opartych o najnowsze technologie, co może skutkować spadkiem atrakcyjności produktów 

Emitenta. Emitent zamierza konsekwentnie pozyskiwać nowych klientów oraz poszerzać zakres oferowanych 

produktów. Poszerzanie bazy klientów wymaga m.in. wyprzedzania działań konkurencji oraz skutecznego 

zaspokajania rosnących potrzeb klientów, na przykład poprzez oferowanie nowych, bardziej atrakcyjnych 

produktów. Nie można wykluczyć przypadku, w którym nowowprowadzone przez Emitenta produkty 

wygenerują słabsze niż oczekiwane wyniki finansowe. Ryzyko to jest jednak ograniczone dzięki dużemu 

doświadczeniu Emitenta oraz doskonałej znajomości rynku, na którym działa Emitent. 

 

Ryzyko związane z utratą zaufania klientów 

 

Działalność Emitenta, jak każda działalność produkcyjna, narażona jest na ryzyko związane z utratą zaufania 

klientów. Wiąże się to z szeregiem czynników, które w odniesieniu do danego klienta mogą przesądzić 

o podjęciu decyzji o zakupie produktów Emitenta albo wpłynąć na niezadowolenie odbiorców z nabytych 

produktów. Konsekwencją ziszczenia się tego rodzaju zagrożenia może być nieosiągnięcie zakładanego 

poziomu sprzedaży, co może bezpośrednio wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta, a w skrajnym przypadku 

istotnie ograniczyć jego dalszy rozwój.  

 

Emitent minimalizuje powyższe ryzyko m.in. poprzez ciągły monitoring jakości produkcji, kładąc największy 

nacisk na zadowolenie klientów. W zakresie prowadzonej działalności Spółki istotnym czynnikiem sukcesu jest 

zachowanie wysokich standardów komunikacji z klientem oraz wiedzy pracowników Emitenta, 

co w połączeniu ze stale powiększającą się ofertą produktów zapewnia atrakcyjną i kompleksową ofertę 

skierowaną do końcowego klienta.  
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Ryzyko wynikające z potencjalnych wad produktów 

 

Podstawowa działalność Emitenta to produkcja sprzętu elektroakustycznego. W wypadku dostarczenia przez 

Emitenta produktów wadliwych lub niezgodnych z zawartą umową istnieje ryzyko potencjalnych roszczeń 

gwarancyjnych lub wypowiedzenia umowy przez dystrybutora. Konieczność wymiany towaru i poniesienie 

znacznych kosztów z tego tytułu przy znacznej liczbie zwrotów może negatywnie wpłynąć na płynność 

finansową Spółki, a w konsekwencji na osiągane wyniki. Dalszymi konsekwencjami takiej sytuacji mogą być 

utrata zaufania klientów czy pogorszenie wizerunku Spółki. 

 

W celu minimalizowania niniejszego ryzyka, Emitent dokłada wszelkich starań, aby dostarczony towar w pełni 

odpowiadał wymaganiom klienta. Ponadto Emitent wskazuje, iż udziela nabywcom swojego sprzętu 

elektroakustycznego 36-miesięcznej gwarancji. W przypadku jakiejkolwiek zasadnej reklamacji produktów 

oferowanych przez Emitenta gwarancja ta jest realizowana na zasadach serwisu (tj. usunięcia wszelkich wad 

produkcyjnych bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów przez klienta). 

 

Ryzyko odejścia obecnej oraz niepozyskania nowej kadry zarządzającej 

 

Rozwój Emitenta zależy w dużym stopniu od umiejętności i doświadczenia jego kadry zarządzającej. Równie 

istotne jest pozyskanie do współpracy dodatkowych pracowników, którzy posiadają fachową wiedzę potrzebną 

na kluczowych stanowiskach. Odejście doświadczonych pracowników wyższego i średniego szczebla może 

spowodować tymczasowe problemy w realizacji planów oraz trudności w bieżącej działalności Emitenta. 

Zatrudnienie nowych specjalistów związane jest z czasochłonnym procesem rekrutacji oraz ryzykiem obniżenia 

jakości pracy w okresie ich przystosowywania się do nowych obowiązków. W celu zminimalizowania 

powyższego ryzyka Emitent prowadzi atrakcyjną politykę płacową wobec swoich kluczowych pracowników. 

 

Ryzyko związane z uzależnieniem od dystrybutorów 

 

Pomimo, iż Emitent we własnym zakresie prowadzi sprzedaż sprzętu elektroakustycznego (www.pylonsklep.pl) 

- jako podmiot skupiający swoją działalność, w głównej mierze, na produkcji sprzętu elektroakustycznego - 

celem zwiększenia dostępu potencjalnym klientom do swoich produktów, współpracuje z wieloma 

dystrybutorami. W przypadku zerwania umów z jednym z dystrybutorów bądź też większą ich liczbą Emitent 

może być narażony na pojawienie się ryzyka spadku sprzedaży produktów, co w dalszej konsekwencji może 

uniemożliwić kontynuowanie działalności na dotychczasowych warunkach i zmusić do poszukiwania innych 

partnerów zajmujących się sprzedażą produktów z tego samego sektora rynku. Zaistnienie takiego zdarzenia 

może mieć negatywny wpływ na przychody i wyniki finansowe osiągane przez Spółkę. Emitent minimalizuje 

przedmiotowe ryzyko poprzez współpracę z szerokim gronem dystrybutorów oraz na bieżąco monitoruje 

rynek w celu ewentualnego podjęcia działań mających na celu ich dalszą dywersyfikację. Ryzyko uzależnienia 

od dystrybutorów sprzętu elektroakustycznego jest również minimalizowane przez rozwój rozwiązań własnych, 

w szczególności marketingowych i sprzedażowych (własny sklep internetowy) i wykorzystanie ich niezależnie 

od firm dystrybucyjnych. 
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Ryzyko konkurencji 

 

Emitent jest spółką zajmującą się w szczególności produkcją sprzętu elektroakustycznego (zestawy głośnikowe, 

obudowy do głośników), a także dodatkowo dystrybucją sprzętu we własnym zakresie. Za bezpośrednią 

konkurencję Emitent uważa podmioty zajmujące się zarówno produkcją, jak i dystrybucją zestawów 

głośnikowych, jak i głośników. W ocenie Emitenta ryzyko konkurencji wyraża się w szczególności poprzez 

działania innych podmiotów na rynku sprzętu elektroakustycznego zmierzające do pozyskania klientów 

Emitenta lub oferowania lepszych warunków handlowych dystrybutorom sprzętu lub klientom Emitenta. 

Emitent nie ma wpływu na działania podejmowane przez konkurentów, jednakże jest w stanie z nimi 

skutecznie rywalizować i uzyskiwać przewagę konkurencyjną dzięki jakości swoich produktów, znajomości 

rynku, doświadczeniu, renomie i wypracowanych kontaktach oraz dzięki dywersyfikacji działalności 

i inwestycjom realizowanym dzięki środkom pozyskanym z emisji Akcji Serii E. Emitent na bieżąco 

dostosowuje przy tym swoją strategię do sytuacji na rynku i działań podejmowanych przez konkurencję, 

starając się również podejmować działania wyprzedzające ruchy konkurentów (np. produkcja nowych modeli 

głośników). 

 

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż na polskim rynku związanym z branżą, w której działa Emitent istnieje 

niewiele bezpośrednich konkurentów produkujących zestawy głośnikowe na taką skalę i posiadających takie 

zaplecze techniczne jak Emitent. Do podmiotów takich można zaliczyć wyłącznie Tonsil Sławomir 

Wieszczecińsk i powiązaną z nim Hurtownię Artykułów Przemysłowych Andrzej Wieszczeciński. 

 

Konkurencję Emitenta stanowią natomiast podmioty o tożsamym przedmiocie działalności mające swoje 

siedziby w innych krajach: 

1. Canon Bretagne (www.canon-bretagne.fr), 

2. JBL (http://www.jbl.com), 

3. Monitor Audio (http://www.monitoraudio.com). 

 

Ryzyko dotyczące dzierżawy oraz najmu hal oraz magazynów 

 

Emitent prowadzi działalność produkcyjną w zakresie produkcji zestawów głośnikowych oraz obudów do 

głośników w wynajmowanym zakładzie, zlokalizowanym w Jarocinie, natomiast produkcja opakowań z tektury 

stanowiąca działalność uzupełniającą w stosunku do podstawowego przedmiotu działalności Spółki odbywa się  

w dzierżawionym zakładzie zlokalizowanym w Przyborkach  

 

Zakłady te (grunt, hale oraz magazyny) wynajmowane (dzierżawione) są od podmiotów zewnętrznych na 

podstawie umów obowiązujących na czas nieokreślony z półrocznym terminem wypowiedzenia. Termin 

wypowiedzenia umożliwia Emitentowi ewentualne przeniesienie produkcji bez zbędnego wstrzymania prac.  

 

Istnieje jednak ryzyko, że wynajmujący bądź wydzierżawiający nie przedłuży lub wypowie umowę co skutkować 

będzie koniecznością przeniesienia produkcji w inne miejsce lub w skrajnym przypadku zmusi Emitenta do jej 

zaprzestania. Wiązałoby się to z dużymi kosztami i mogłoby mieć istotny wpływ na zdolności produkcyjne oraz 

wyniki finansowe Emitenta.  
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Ryzyko awarii urządzeń produkcyjnych 

 

Główną działalnością prowadzoną przez Emitenta jest produkcja zestawów głośnikowych oraz obudów 

do głośników. Emitent prowadzi zakład produkcyjny z linią montażowo-produkcyjną (w Jarocinie), w której 

produkuje poszczególne elementy niezbędne do przygotowania zestawów głośników. Do ich produkcji 

Emitent używa własnych urządzeń. Proces produkcyjny wymaga prawidłowego i bezawaryjnego działania 

odpowiednich urządzeń. Wadliwe działanie sprzętu może bowiem powodować powstanie produktu o gorszych 

parametrach jakościowych. Z kolei awarie urządzeń, narażają Emitenta na ryzyko niedotrzymania terminów 

zakończenia produkcji. W konsekwencji, w przypadku zaistnienia każdego z opisanych powyżej zagrożeń, 

Emitent potencjalnie może zostać narażony na utratę dystrybutorów lub klientów, co może przełożyć się na 

jego wynik finansowy. 

 

Niniejsze ryzyko minimalizowane jest poprzez bieżącą konserwację wszelkich urządzeń oraz okresowe 

ich przeglądy i remonty, co ogranicza możliwość powstawania potencjalnych awarii. Sprzęt wykorzystywany 

przez Emitenta do działalności produkcyjnej charakteryzuje się niską awaryjnością. Ponadto w przypadku 

wystąpienia usterek, jego naprawa jest nieskomplikowana. Emitent zabezpiecza się również na wypadek 

wystąpienia awarii utrzymując odpowiednie stany magazynowe. Dodatkowo Emitent ogranicza przedmiotowe 

ryzyko poprzez ubezpieczenie maszyn produkcyjnych na wypadek awarii. 

 

Ryzyko rozwiązania albo braku przedłużenia umów handlowych z dostawcami 

 

Jednym z elementów zestawów głośników produkowanych przez Emitenta są głośniki. Emitent na podstawie 

umów cywilnoprawnych zleca zewnętrznym podmiotom wytworzenie przedmiotowego elementu na podstawie 

własnego projektu.Istnieje ryzyko, że umowy handlowe zawarte przez Emitenta z jego dostawcami mogą zostać 

przez dostawców wypowiedziane lub nie zostać przedłużone na wcześniej wynegocjowanych warunkach z 

przyczyn niezależnych od Emitenta. W takim przypadku Emitent musiałby ponieść dodatkowe koszty związane 

z poszukiwaniem kolejnych dostawców, co mogłoby niekorzystnie odbić się na wskaźnikach finansowych i 

tymczasowo zmniejszyć wysokość przychodów Emitenta. W celu ograniczenia tego ryzyka Emitent planuje 

utrzymywać kontakty z kilkoma dostawcami krajowymi oraz przedstawicielami zagranicznych producentów, tak 

aby zminimalizować ryzyko pogorszenia wyników finansowych w przypadku utraty któregokolwiek z nich. 

 

Ryzyko związane z naruszeniem praw własności intelektualnej 

 

W związku z faktem, iż Emitent zleca zewnętrznym podmiotom wytworzenie głośników (niezbędny element 

zestawów głośnikowych) na podstawie własnego projektu Emitenta istnieje ryzyko, iż osoby trzecie są 

w posiadaniu określonych praw własności intelektualnej do rozwiązań wykorzystywanych przez Emitenta. 

Emitent w swojej działalności zmierza do uniknięcia sytuacji, w której naruszałby - poprzez wprowadzanie do 

sprzedaży określonych produktów - prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim lub 

naruszone zostałyby prawa własności intelektualnej należące do Emitenta. Nie można jednak wykluczyć, 

iż w przyszłości w stosunku do nowych produktów mogą pojawić się zarzuty dotyczące naruszenia praw 

własności intelektualnej podmiotów trzecich. W związku z tym istnieje ewentualne ryzyko zapłaty kar 

i odszkodowań na rzecz takiego podmiotu, co mogłoby negatywnie odbić się na sytuacji finansowej Emitenta. 
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1.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 

 

Ryzyko związane z osobistymi uprawnieniami akcjonariuszy Emitenta 

 

Zgodnie z postanowieniem §14 Statutu Emitenta: 

• panu Mateuszowi Jujka przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu, 

• spółce Przedsiębiorstwo Handlowe „MAKS” sp. z o.o. przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania 

i odwoływania Wiceprezesa Zarządu. 

Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Emitenta - za wyjątkiem członków pierwszego Zarządu Spółki, 

powoływanych przez założyciela - określa Rada Nadzorcza z tym zastrzeżeniem że określając liczbę osób 

wchodzących w skład Zarządu musi uwzględnić i umożliwić wykonanie uprawnienia Przedsiębiorstwa 

Handlowego „MAKS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do powoływania i odwoływania Wiceprezesa 

Zarządu, jeśli Przedsiębiorstwo Handlowe „MAKS” sp. z o.o. wskaże na chęć wykonania tego uprawnienia 

tj. Rada Nadzorcza ma obowiązek zwiększyć liczbę osób wchodzących w skład Zarządu. Rada Nadzorcza nie 

może swoją uchwałą zmniejszyć liczby osób wchodzących w skład Zarządu jeśli skutkowałoby to odwołaniem 

Wiceprezesa Zarządu mianowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowe „MAKS” sp. z o.o. 

 

W związku z powyższym Emitent wskazuje, iż w przypadku podjęcia decyzji przez założyciela Emitenta - 

Przedsiębiorstwo Handlowe „MAKS” sp. z o.o. - o wykonaniu osobistego uprawnienia do wyboru Wiceprezesa 

Zarządu Emitenta oraz przez Pana Mateusza Jujkę - o wykonaniu osobistego uprawnienia do wyboru Prezesa 

Zarządu Emitenta, Rada Nadzorcza jest uprawniona do wyboru tylko jednego członka Zarządu Emitenta. 

 

Zgodnie z postanowieniem §17 Statutu Emitenta członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani 

na następujących warunkach: 

• jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Przedsiębiorstwo Handlowe „MAKS” sp. z o.o., 

• jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje pan Mateusz Jujka, 

• pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 

 

Powyższe oznacza, iż w pięcioosobowej Radzie Nadzorczej, przy uwzględnieniu obecnego stanu akcjonariatu, 

Walne Zgromadzenie uprawnione jest do powołania trzech członków Rady Nadzorczej. 

 

Ryzyko związane z ograniczeniem prawa głosu akcjonariuszy Emitenta 

 

Zgodnie z postanowieniem §23 ust. 5 - 7 Statutu Emitenta, prawo głosu akcjonariuszy zostaje ograniczone 

w ten sposób, że żaden akcjonariusz nie może wykonywać więcej niż 20 (dwadzieścia) procent ogólnej 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu, przy czym przyjmuje się, że ograniczenie to nie istnieje dla celów 

ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w Ustawie o ofercie 

publicznej. Powyższe ograniczenie nie stosuje się do:  

• akcjonariusza Przedsiębiorstwo Handlowe „MAKS” sp. z o.o., 

• akcjonariusza, który nabędzie po dopuszczeniu lub wprowadzeniu akcji do obrotu zorganizowanego 

(działając w imieniu własnym oraz na swój rachunek) oraz zarejestruje na walnym zgromadzeniu akcje 
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stanowiące co najmniej 85 proc. (osiemdziesiąt pięć procent) ogólnej liczby akcji w kapitale 

zakładowym Emitenta. 

 

Oznacza to, iż akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji, o których mowa powyżej, mogą mieć 

ograniczony wpływ na decyzje podejmowane przez Emitenta. 

 

Ryzyko wahań cen akcji oraz niedostatecznej płynności akcji 

 

Ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu mogą podlegać znaczącym 

wahaniom, w zależności od kształtowania się relacji podaży i popytu. Relacje te zależą od wielu złożonych 

czynników, w tym w szczególności od niemożliwych do przewidzenia decyzji inwestycyjnych podejmowanych 

przez poszczególnych inwestorów. Wiele czynników wpływających na ceny papierów wartościowych 

notowanych w Alternatywnym systemie obrotu jest niezależnych od sytuacji i działań Emitenta. Przewidzenie 

kierunku wahań cen papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu, tak w krótkim, 

jak i w długim terminie, jest przy tym bardzo trudne. Jednocześnie papiery wartościowe notowane 

w Alternatywnym systemie obrotu cechują się mniejsza płynnością w stosunku do papierów wartościowych 

notowanych na rynku regulowanym. W celu utrzymania płynności obrotu swoimi papierami wartościowymi 

Emitent podpisał umowę o pełnienie roli animatora rynku z podmiotem uprawnionym do pełnienia takiej 

funkcji. 

 

W związku z powyższym istnieje ryzyko, że posiadacz akcji Emitenta nie będzie mógł sprzedać ich 

w wybranych przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie. W skrajnym przypadku 

istnieje ryzyko poniesienia strat na skutek sprzedaży akcji po cenie niższej od ceny ich nabycia. Podobnie 

istnieje ryzyko, że osoba zainteresowana nabyciem papierów wartościowych Emitenta w ramach transakcji 

zawartej w Alternatywnym systemie obrotu może nie mieć możliwości zakupu tych papierów w wybranych 

przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie. 

Należy podkreślić, iż ryzyko inwestowania w papiery wartościowe notowane w Alternatywnym systemie obrotu 

jest znacznie większe od ryzyka związanego z inwestycjami na rynku regulowanym, w papiery skarbowe czy 

też w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych stabilnego wzrostu lub zrównoważonych. 

 

Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu 

w Alternatywnym systemie obrotu 

 

Zgodnie z §11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator może zawiesić obrót 

instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem §12 ust. 3 i §17 ust. 5: 

• na wniosek emitenta; 

• jeżeli uzna, że wymaga bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników. 

 

Zgodnie z §12 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator może wykluczyć 

instrumenty finansowe z obrotu: 

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

emitenta dodatkowych warunków; 
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• jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; 

• wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie 

upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania; 

• wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 

 

Zgodnie z §12 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator wyklucza instrumenty 

finansowe z obrotu: 

• w przypadkach określonych przepisami prawa; 

• jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona; 

• w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów; 

• po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, 

obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej 

upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. 

Zgodnie z §12 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, przed podjęciem decyzji o wykluczeniu 

instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi 

instrumentami finansowymi. Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się postanowienia §11 ust. 1 

(zawieszenie obrotu może trwać dłużej niż 3 miesiące). 

 

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

lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 

obowiązki istniejące w Alternatywnym Systemie Obrotu, w szczególności te określone w §15a, §15b, §17-17b 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od 

stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia: 

• upomnieć emitenta; 

• nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł. 

 

Organizator Alternatywnego Systemu, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej 

może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających 

na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do 

opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w 

Alternatywnym Systemie Obrotu. 

 

W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie 

przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu lub nie wykonuje lub 

nienależycie wykonuje obowiązki istniejące w Alternatywnym Systemie Obrotu, lub też nie wykonuje 

obowiązków nałożonych na niego, o których mowa w akapicie powyżej, Organizator Alternatywnego Systemu 

może:  

• nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie §17c 

ust. 1 nie może przekraczać 50.000 zł,  

• zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie, 

• wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. 
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Zgodnie z §17d Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może 

opublikować na swojej stronie internetowej informację o stwierdzeniu naruszenia przez emitenta zasad lub 

przepisów obowiązujących w Alternatywnym systemie obrotu, niewykonywania lub nienależytego wykonywania 

przez emitenta obowiązków lub o nałożeniu kary na emitenta. W informacji tej Organizator Alternatywnego 

Systemu może wskazać nazwę podmiotu pełniącego w stosunku do tego emitenta obowiązki Autoryzowanego 

Doradcy. 

 

Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu 

w Alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako organizator 

Alternatywnego systemu obrotu, na żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych 

do obrotu w tym Alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi 

instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. 

 

Zgodnie z art. 78 ust. 3 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, Giełda jako organizator Alternatywnego 

systemu obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. 

 

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie na żądanie Komisji, Giełda jako organizator Alternatywnego systemu 

obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi 

zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu Alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu 

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

 

Informacje o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu publikowane są niezwłocznie 

na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu. 

Zawieszenie notowań akcji na Giełdzie lub ich wykluczenie może mieć negatywny wpływ na płynność akcji 

w obrocie wtórnym oraz ich wartość rynkową, a w szczególności może utrudnić akcjonariuszom ich zbywanie. 

Ryzyko powyższe dotyczy akcji wszystkich spółek notowanych na Giełdzie. 

 

Ryzyka związane z sankcjami administracyjnymi nakładanymi przez KNF 

 

W przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki wskazane w art. 96 Ustawy 

o ofercie publicznej, Komisja może: 

• wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu 

w Alternatywnym systemie obrotu, albo 

• nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, 

karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo 

• zastosować obie sankcje łącznie. 
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2. Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w dokumencie informacyjnym 

 

Za informacje zawarte w niniejszym dokumencie informacyjnym odpowiedzialni są: 

• Emitent - Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie 

• Autoryzowany Doradca - EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

2.1. Emitent 

 

 
2.2. Autoryzowany Doradca 
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3. Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do Alternatywnego systemu obrotu 

 

3.1. Informacje o wprowadzanych do obrotu instrumentach finansowych 

 

Informacje ogólne o Akcjach 

 

Na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu 

wprowadzane są: 

• 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; 

• 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; 

• 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) 

każda; 

• 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 

10 gr (dziesięć groszy) każda; 

• 1.825.640 (jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści ) akcji na okaziciela serii E 

o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. 

 

Łączna wartość nominalna instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym systemie 

obrotu na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego wynosi 697.564 zł (sześćset dziewięćdziesiąt 

siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote). 

 

Struktura kapitału zakładowego Emitenta, na dzień sporządzania niniejszego dokumentu informacyjnego, 

przedstawia się następująco: 

 

Lp. Seria akcji Liczba akcji 

(w szt.) 

Udział w kapitale 

zakładowym (w proc.) 

Udział w głosach 

(w proc.) 

1.  A 1.000.000 14,34 14,34 

2.  B 500.000 7,17 7,17 

3.  C 900.000 12,90 12,90 

4.  D 2.750.000 39,42 39,42 

5.  E 1.825.640 26,17 26,17 

Razem 6.975.640 100 100 

 

Według Statutu Emitenta z Akcjami nie są związane jakiekolwiek szczególne przywileje, ograniczenia co do 

przenoszenia praw z Akcji, zabezpieczenia ani świadczenia dodatkowe. 
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3.2. Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych  

 

Informacje na temat przebiegu przeprowadzonej oferty niepublicznej Akcji Serii E 

 

Akcje Serii E zostały wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej (art. 431 §2 pkt 1 k.s.h.) Niepubliczna oferta 

objęcia Akcji Serii E została złożona 28 (dwudziestu ośmiu) osobom. Ofercie podlegało nie więcej niż 

3.000.000 (trzy miliony) Akcji Serii E, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości 

nominalnej 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych). Cena emisyjna Akcji Serii E wynosiła 20 gr (dwadzieścia groszy) 

za każdą poszczególną akcję. Subskrypcja została przeprowadzona w okresie od dnia 10 września 2012 roku 

do dnia 3 grudnia 2012 roku. Oferta objęcia Akcji Serii E została przyjęta przez 9 (dziewięć) osób, które nabyły 

łącznie 1.825.640 (jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści) Akcji Serii E za łączną 

cenę emisyjną w wysokości 365.128 zł (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych). 

Całkowite koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty niepublicznej Akcji Serii E wyniosły 

59.040 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści złotych), w tym całkowity koszt wynagrodzenia 

Autoryzowanego Doradcy wyniósł 59.040 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści złotych), w tym za: 

• przeprowadzenie sprzedaży akcji 12.300 zł (dwanaście tysięcy trzysta złotych); 

• przygotowanie dokumentu informacyjnego 46.740 zł (czterdzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści 

złotych). 

 

Informacje na temat przebiegu przeprowadzonej przez akcjonariusza Emitenta oferty niepublicznej Akcji 

Serii D 

 

W dniu 25 lipca 2012 roku oraz w dniu 10 września 2012 roku dwóch akcjonariuszy Emitenta, przeprowadziło 

niepubliczną oferta nabycia Akcji Serii D. Niepubliczna oferta nabycia Akcji Serii D została złożona 2 (dwóm) 

osobom. 

 

Ofercie pierwszego akcjonariusza (z dnia 25 lipca 2012 roku) podlegało 1.330.000 (jeden milion trzysta 

trzydzieści tysięcy) Akcji Serii D, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości 

nominalnej 133.000 zł (sto trzydzieści trzy tysiące złotych). Cena Akcji Serii D w ramach oferty akcjonariusza, 

o której mowa powyżej, wynosiła 10 gr (dziesięć groszy) za każdą akcję. Oferta nabycia Akcji Serii D została 

przyjęta przez 1 (jeden) podmiot, który łącznie nabył 1.330.000 (jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy) sztuk 

akcji, za łączną cenę w wysokości 133.000 zł (sto trzydzieści trzy tysiące złotych). 

 

Ofercie drugiego akcjonariusza (z dnia 10 września 2012 roku) podlegało 1.420.000 (jeden milion czterysta 

dwadzieścia tysięcy) Akcji Serii D, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości 

nominalnej 142.000 zł (sto czterdzieści dwa tysiące złotych). Cena Akcji Serii D w ramach oferty akcjonariusza, 

o której mowa powyżej, wynosiła 20 gr (dwadzieścia groszy) za każdą poszczególną akcję. Oferta nabycia Akcji 

Serii D została przyjęta przez 1 (jeden) podmiot, który łącznie nabył 1.420.000 (jeden milion czterysta 

dwadzieścia tysięcy) Akcji Serii D  za łączną cenę w wysokości 284.000 zł (dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące 

złotych). 
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Emitent nie dysponuje wiedzą na temat kosztów jakie ponieśli akcjonariusze dokonujący niepublicznej oferty 

zbycia Akcji, o których mowa powyżej, w związku z przeprowadzeniem tychże ofert. 

 

Informacje na temat przebiegu przeprowadzonej przez akcjonariusza Emitenta oferty niepublicznej Akcji 

Serii E 

 

W dniu 28 stycznia 2013 roku akcjonariusz Emitenta, przeprowadził niepubliczną oferta nabycia Akcji Serii E. 

Niepubliczna oferta nabycia Akcji Serii E została złożona 1 (jednej) osobie. 

 

Ofercie akcjonariusza z dnia 28 stycznia 2013 roku podlegało 277.020 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy 

dwadzieścia) Akcji Serii E, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. Cena Akcji Serii E w ramach 

oferty akcjonariusza, o której mowa powyżej, wynosiła 20 gr (dwadzieścia groszy) za każdą poszczególną akcję. 

Oferta nabycia Akcji Serii E została przyjęta przez 1 (jeden) podmiot, który łącznie nabył 277.020 (dwieście 

siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia) Akcji Serii E za łączną cenę w wysokości 55.404 zł (pięćdziesiąt pięć 

tysięcy czterysta cztery złote). 

 

Emitent nie dysponuje wiedzą na temat kosztów jakie poniósł akcjonariusz dokonujący niepublicznej oferty 

zbycia Akcji, o której mowa powyżej, w związku z przeprowadzeniem tejże oferty. 

 

Informacje na temat przebiegu przeprowadzonej przez akcjonariusza Emitenta oferty niepublicznej Akcji 

Serii E 

 

W dniu 4 czerwca 2013 roku akcjonariusz Emitenta, przeprowadził niepubliczną oferta nabycia Akcji Serii E. 

Niepubliczna oferta nabycia Akcji Serii E została złożona 1 (jednej) osobie. Ofercie podlegało 100.000 (sto 

tysięcy) Akcji Serii E, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. Cena Akcji Serii E w ramach oferty 

akcjonariusza, o której mowa powyżej, wynosiła 20 gr (dwadzieścia groszy) za każdą poszczególną akcję. Oferta 

nabycia Akcji Serii E została przyjęta przez 1 (jeden) podmiot, który łącznie nabył 100.000 (sto tysięcy) Akcji 

Serii E za łączną cenę w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). 

 

Emitent nie dysponuje wiedzą na temat kosztów jakie poniósł akcjonariusz dokonujący niepublicznej oferty 

zbycia Akcji, o której mowa powyżej, w związku z przeprowadzeniem tejże oferty. 

 

3.3. Ograniczenia w obrocie akcjami 

 

Statutowe ograniczenia w obrocie Akcjami 

 

Statut Emitenta nie przewiduje jakichkolwiek ograniczeń w obrocie Akcjami Emitenta. 

 

Umowne ograniczenia w obrocie Akcjami 

 

Według najlepszej wiedzy Emitenta akcjonariusze Emitenta nie zawarli umów o ograniczenie zbycia akcji 

(tzw. lock-up). 
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Ograniczenia w obrocie Akcjami wynikające z Ustawy o ofercie publicznej, Ustawy o obrocie, Ustawy 

o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Rozporządzenia w sprawie koncentracji 

 

Obrót Akcjami Emitenta, jako papierami wartościowymi spółki publicznej, podlega ograniczeniom określonym 

w Ustawie o ofercie publicznej, Ustawie o obrocie, Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów oraz 

Rozporządzeniu w sprawie koncentracji. 

 

Ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej 

 

Ustawa o ofercie publicznej nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na 

podmioty, których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych 

przyczyn, określone obowiązki, odnoszące się do tych czynności i zdarzeń. 

 

Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, każdy: 

• kto osiągnął lub przekroczył 5 proc., 10 proc., 15 proc., 20 proc., 25 proc., 33 proc., 33 1/3 proc., 

50 proc., 75 proc. albo 90 proc. ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo 

• kto posiadał co najmniej 5 proc., 10 proc., 15 proc., 20 proc., 25 proc., 33 proc., 33 1/3 proc., 50 proc., 

75 proc. albo 90 proc. ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął 

odpowiednio 5 proc., 10 proc., 15 proc., 20 proc., 25 proc., 33 proc., 33 1/3 proc., 50 proc., 75 proc. albo 

90 proc. lub mniej ogólnej liczby głosów, 

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję 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. 

 

Zgodnie z art. 69 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa 

powyżej, powstaje również w przypadku: zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33 proc. ogólnej 

liczby głosów o co najmniej 1 proc. ogólnej liczby głosów. 

 

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać informacje o: 

• dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie, 

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

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

• 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, 

• zamiarach co do 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 proc. ogólnej liczby głosów; w przypadku każdorazowej 

zmiany tych zamiarów lub celu, należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej 

zmiany, poinformować o tym Komisje oraz spółkę; 

• podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki; 

• osobach, z którymi została zawarta umowa, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do 

wykonywania prawa głosu. 
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Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim. 

 

Zgodnie z art. 69a ustawy o ofercie publicznej obowiązki związane z dokonaniem zawiadomienia spoczywają 

również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: 

• zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 

• nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub 

obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej; 

• pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

 

W przypadku nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub 

obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej, zawiadomienie winno zawierać również 

informacje o: 

• liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu 

finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji; 

• dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji; 

• dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego. 

 

Obowiązek dokonania zawiadomienia powstaje również w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami 

wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi dysponować według 

własnego uznania. 

 

Naruszenie określonego w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej obowiązku zawiadomienia Komisji o osiągnięciu 

lub przekroczeniu określonego progu ogólnej liczby głosów powoduje zgodnie z art. 89 ust. 1 Ustawy o ofercie 

publicznej utratę przez akcjonariusza prawa wykonywania głosu z tych akcji. Prawo głosu wykonane wbrew 

zakazowi, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania 

nad uchwałami walnego zgromadzenia. 

 

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

zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu 

umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku 

o niektórych zabezpieczeniach finansowych. 

 

Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają, odpowiednio, również 

na: 

• podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w tej ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku 

z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki 

publicznej; 

• funduszu inwestycyjnym - także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 

liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: 

o inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 

o inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez 

ten sam podmiot; 



Dokument Informacyjny Pylon S.A. 

strona 23 z 201 

• podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 

określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 

o 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, 

o w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi 

jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie 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, 

o przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie 

uprawnienia do wykonywania prawa głosu; 

• 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; 

• łącznie wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez 

te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzeniu 

trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć 

czynności powodujące powstanie tych obowiązków; 

• na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, posiadając 

akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 

ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach. 

 

Obowiązki określone powyżej 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 przypadku zawarcia pisemnego lub ustnego porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej 

lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzeniu trwałej polityki wobec spółki obowiązki, 

o których mowa powyżej, mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony 

porozumienia. 

 

Istnienie porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym 

zgromadzeniu lub prowadzeniu trwałej polityki wobec spółki domniemywa się w przypadku posiadania akcji 

spółki publicznej przez: 

• małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, 

jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli; 

• osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; 

• mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania 

na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych; 

• jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o rachunkowości. 
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Do liczby głosów, która powoduje powstanie wskazanych powyżej obowiązków: 

• po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne; 

• po stronie podmiotu pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji 

spółki publicznej, a akcjonariusz nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania, 

wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem; 

• 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. 

 

Ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie 

 

Zgodnie z art. 154 Ustawy o obrocie informacją poufną jest - 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, 

przy czym dana informacja: 

• 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: 

• mogłaby po przekazaniu do publicznej wiadomości w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość 

instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, 

wtedy gdy mogłaby ona zostać wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez racjonalnie 

działającego inwestora: 

• 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 

powyżej. 

 

Zgodnie z art. 156 ust. 1 Ustawy o obrocie, każdy kto: 

• posiada informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji 

lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, 

a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, a w szczególności: 

o członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego 

pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku 

zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub 

o akcjonariusze spółki publicznej, lub 

o osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa powyżej, w podmiocie zależnym lub 

dominującym wobec emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu 

na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim 
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rynku, albo pozostające z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym 

o podobnym charakterze, lub 

o maklerzy lub doradcy, lub 

• posiada informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa, albo 

• posiada informację poufną pozyskaną w sposób inny niż określony powyżej, jeżeli wiedział lub przy 

dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że jest to informacja poufna 

nie może wykorzystywać takiej informacji. 

 

Zgodnie z art. 156 ust. 2 Ustawy o obrocie osoby, o których mowa w art. 156 ust. 1, nie mogą: 

• ujawniać informacji poufnej; 

• udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia 

instrumentów finansowych, których dotyczyła informacja. 

 

Zgodnie z przepisem art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie wykorzystywaniem informacji poufnej jest nabywanie lub 

zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną 

będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności 

prawnej powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli 

instrumenty te: 

• są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

któregokolwiek z innych państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do 

obrotu na takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest 

dokonywana na tym rynku, albo 

• 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, o którym mowa powyżej, 

• są wprowadzone do Alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od tego, czy 

transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana w tym Alternatywnym systemie 

obrotu, albo 

• 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 

którym mowa powyżej. 

 

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 lub wystawców instrumentów finansowych; 

• jednego lub kilku instrumentów finansowych; 

• nabywania albo zbywania instrumentów finansowych. 

 

Zgodnie z art. 159 ust. 1 Ustawy o obrocie członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy 

emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub 

wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie mogą, w czasie 
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trwania okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw 

pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych 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 członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub 

pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym 

emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie mogą, 

w czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których 

celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, 

akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi 

powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi 

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

Zgodnie z art. 159 ust. 1b Ustawy o obrocie przepisów ust. 1 i 1a nie stosuje się do czynności dokonywanych: 

• przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu członek zarządu, rady nadzorczej, prokurent 

lub pełnomocnik emitenta lub wystawcy, jego pracownik, biegły rewident albo inna osoba pozostająca 

z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym 

charakterze, zlecił zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej 

osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne albo 

• w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących 

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

pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo 

• w wyniku złożenia przez członka zarządu, rady nadzorczej, prokurenta lub pełnomocnika emitenta lub 

wystawcy, jego pracownika, biegłego rewidenta albo inną osobę pozostającą z tym emitentem lub 

wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, zapisu 

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

z przepisami Ustawy o ofercie publicznej, albo 

• w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez członka zarządu, rady nadzorczej, prokurenta lub 

pełnomocnika emitenta lub wystawcy, jego pracownika, biegłego rewidenta albo inną osobę pozostającą 

z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym 

charakterze, wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy 

o ofercie publicznej, albo 

• w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo 

• 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. 

 

Zgodnie z art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie okresem zamkniętym jest: 

• okres od wejścia w posiadanie przez członka zarządu, rady nadzorczej, prokurenta lub pełnomocnika 

emitenta lub wystawcy, jego pracownika, biegłego rewidenta albo inną osobę pozostającą z tym emitentem 

lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze informacji 

poufnej dotyczącej emitenta lub akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych 
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instrumentów finansowych z nimi powiązanych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4, do 

przekazania tej informacji do publicznej wiadomości; 

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

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

okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że członek zarządu, rady nadzorczej, 

prokurent lub pełnomocnik emitenta lub wystawcy, jego pracownik, biegły rewident albo inna osoba 

pozostająca z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym 

o podobnym charakterze nie posiadał dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany 

jest dany raport; 

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

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

wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że członek zarządu, rady 

nadzorczej, prokurent lub pełnomocnik emitenta lub wystawcy, jego pracownik, biegły rewident albo inna 

osoba pozostająca z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym 

o podobnym charakterze nie posiadał dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany 

jest dany raport. 

 

Zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie osoby: 

• wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące jego prokurentami; 

• 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 gospodarczej; 

są obowiązane do przekazywania Komisji oraz temu emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz 

osoby blisko z nimi związane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw 

pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami 

wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się 

o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. 

 

Zgodnie z art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie przez osoby blisko związane z osobą, o której mowa w art. 160 

ust. 1, rozumie się: 

• jej małżonka lub osobę pozostającą z nią faktycznie we wspólnym pożyciu; 

• dzieci pozostające na jej utrzymaniu bądź osoby związane z tą osobą z tytułu przysposobienia, opieki lub 

kurateli; 

• innych krewnych i powinowatych, którzy pozostają z nią we wspólnym gospodarstwie domowym przez 

okres co najmniej roku; 

• podmioty: 

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

powyżej, wchodzi w skład ich organów zarządzających lub nadzorczych, lub w których strukturze 

organizacyjnej pełni funkcje kierownicze i posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących 

tego podmiotu oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego 

rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, lub 



Dokument Informacyjny Pylon S.A. 

strona 28 z 201 

o które są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez osobę, o której mowa w art. 160 ust. 1, lub 

osobę blisko z nią związaną, o której mowa powyżej, lub 

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

o której mowa powyżej, czerpią zyski, 

o których interesy ekonomiczne są równoważne interesom ekonomicznym osoby, o której mowa 

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

 

Przepisy dotyczące zakazów i obowiązków określonych powyżej mają zastosowanie do Akcji Emitenta 

w oparciu o przepis art. 161a ust. 1 w zw. z art. 39 ust. 4 Ustawy o obrocie. 

 

Ograniczenia w obrocie wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

 

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów w art. 13 ust. 1 nakłada na każdego przedsiębiorcę obowiązek 

zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli: 

• łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym 

poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 euro lub 

• łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji 

w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 euro. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia, o którym mowa 

powyżej, dotyczy zamiaru: 

• połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 

• przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek 

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

jednego lub więcej przedsiębiorców; 

• utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 

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

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

zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro. 

 

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

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

Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 

10.000.000 euro; 

• 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 lub udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż 

ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że: 

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

o wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, 

jego majątku lub tych akcji albo udziałów; 
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• 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; 

• 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; 

• przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

 

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

zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 

 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przy badaniu wysokości obrotu bierze 

się 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. Dodatkowo art. 16 ust. 2 tejże ustawy stanowi, iż przy badaniu wysokości obrotu 

przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, bierze się pod uwagę obrót zarówno tego 

przedsiębiorcy jak i jego przedsiębiorców zależnych. 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zgłoszenia zamiaru koncentracji 

dokonują: 

• wspólnie łączący się przedsiębiorcy, albo 

• przedsiębiorca przejmujący kontrolę, albo 

• wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, albo 

• przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy. 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w przypadku gdy koncentracji 

dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców zależnych, 

zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący. 

 

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. 

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie 

koncentracji lub zakazuje dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów może w decyzji zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać 

koncentracji do spełnienia określonych warunków. 

 

Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia 

wydania zgody na dokonanie koncentracji koncentracja nie została dokonana. Prezes Urzędu może, na wniosek 

przedsiębiorcy uczestniczącego w koncentracji, przedłużyć, w drodze postanowienia, ten termin o rok, jeżeli 
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przedsiębiorca wykaże, że nie nastąpiła zmiana okoliczności, w wyniku której koncentracja może spowodować 

istotne ograniczenie konkurencji na rynku. 

 

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

pieniężną w wysokości nie większej niż 10 proc. 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 euro, 

jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie podał nieprawdziwe dane w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, 

a także jeżeli nie udzielił żądanych informacji bądź udzielił informacji nieprawdziwych lub wprowadzających 

w błąd. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto nałożyć na przedsiębiorcę, 

w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki 

w wykonaniu decyzji 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 karę pieniężną w wysokości 

do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła 

zamiaru koncentracji. 

 

Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia 

w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów Ustawy o ochronie konkurencji 

i konsumentów, a także uprzednie naruszenie przepisów tejże ustawy. 

 

W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, 

gdy koncentracja została dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania 

na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności: 

• podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji; 

• zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy; 

• zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub 

rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę; 

przy czym decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. 

 

W przypadku niewykonania decyzji w sprawie z zakresu koncentracji 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 stwierdzenie nieważności umowy lub podjęcie innych 

środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 
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Ograniczenia w obrocie wynikające z Rozporządzenia w sprawie koncentracji 

 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami wynikają także z regulacji zawartych 

w Rozporządzeniu 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. 

 

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: 

• zawarciu umowy, 

• ogłoszeniu publicznej oferty, lub 

• 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. Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej 

koncentracji. 

 

Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach: 

• gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 

5 miliardów euro, oraz 

• gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej niż 250 milionów euro, 

chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich 

łącznych obrotów, przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

 

Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy: 

• łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 

2,5 miliarda euro; 

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

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro; 

• w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich, o których mowa w punkcie powyżej, łączny obrót 

każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 25 

milionów euro, oraz 

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

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, 

chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich 

łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 
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Zgodnie z wiedzą Emitenta nie istnieją inne, niż wskazane powyżej, ograniczenia w obrocie Akcjami. 

 

3.4. Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych 

 

Akcje Serii A 

 

Akcje Serii A zostały wyemitowane jako akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na jedną 

akcję przypadały dwa głosy, na podstawie postanowień statutu Emitenta w zw. z art. 310 §1 k.s.h. zgodnie 

z którym to przepisem zawiązanie spółki akcyjnej następuje z chwilą objęcia wszystkich akcji. Akcje Serii 

A zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 13 maja 2011 roku. 

 

Wszystkie Akcje Serii A, tj. 1.000.000 akcji, zostały objęte przez założyciela Emitenta, to jest Przedsiębiorstwo 

Handlowe „Maks” sp. z o.o. i w całości zostały opłacone gotówką. 

 

Stosowny zapis Statutu (§8) sporządzonego w formie aktu notarialnego w dniu 22 grudnia 2010 roku przed 

notariuszem Joanną Gieryszewską - Sobolak w kancelarii notarialnej w Warszawie (Repertorium A Nr 

3140/2010) brzmiał: 

 
 

Następnie w dniu 21 sierpnia 2011 roku na podstawie wniosku akcjonariusza Emitenta z dnia 20 sierpnia 2011 

roku, Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie zamiany 1.000.000 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych 

w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadały dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, na akcje 

zwykłe na okaziciela. Z dniem podjęcia przedmiotowej uchwały, zgodnie z art. 355 k.s.h., uprzywilejowanie 

Akcji Serii A wygasło. 
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Stosowna zmiana Statutu (§8) została dokonana uchwałą Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 22 sierpnia 

2011 roku sporządzoną w formie aktu notarialnego przed notariuszem Joanną Gieryszewską - Sobolak w 

kancelarii notarialnej w Warszawie (Repertorium A Nr 2341A/2011).  
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Treść Statutu (§8) po zmianach brzmi: tworzą:  

 

 

Zmiany Statutu (§8) zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 12 września 2011 roku. 

 

Akcje Serii B, Akcji Serii C oraz Akcji Serii D 

 

Akcje Serii B, C oraz D zostały wyemitowane na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia. Uchwały w 

sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela Serii B, C oraz D z 

wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie w dniu 28 września 2011 roku. Uchwały te zostały sporządzone w formie aktu notarialnego 
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przez notariusza -Kazimierza Karciarza w kancelarii notarialnej we Wrześni (Rep. A Nr 4477/2011). Uchwały 

te brzmią jak następuje: 

 

Akcje Serii B 
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Akcje Serii B zostały objęte i opłacone przez akcjonariuszy z wykorzystaniem konstrukcji potracenia 

wierzytelności. Zważywszy, iż: 

• w 2011 roku akcjonariusze Jolanta Srebnicka i Sebastian Kossak - będący jedynymi wspólnikami Meble 

Polskie sp. z o.o. - dokonali transakcji sprzedaży 100 proc. udziałów Meble Polskie sp. z o.o. na rzecz 

Emitenta za łączną cenę w wysokości 50.000 zł, 

• w ramach przeprowadzanej emisji akcjonariusze Jolanta Srebnicka i Sebastian Kossak objęli 500.000 Akcji 

Serii B Spółki w zamian za łączną cenę w wysokości 50.000 zł, 

akcjonariusze oraz Emitent podpisali umowę wzajemnego potrącenia wierzytelności do kwoty 50.000 zł. 

 

Przedmiotowa uchwała została zmieniona Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 

28.09.2012 roku (Repertorium nr 5116/12), w ten sposób, iż wykreślono §9 oraz nadano dalszą numerację 

paragrafów. Uchwałą nr 4 z dnia 28 września 2012 roku przyjęto tekst jednolity Uchwały nr 03/01/2011  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 września 2011 roku, w następującym brzmieniu: 
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Przedmiotowa Uchwała została sprostowana aktem notarialnym z dnia 14 stycznia 2013 roku Repertorium A 

nr 183/13. Aktem tym stwierdzono, iż w protokole z dnia 28.09.2012 roku Repertorium nr 5116/12 notariusza 

Kazimierza Karciarza na stronie 8 w wersie 21 w Uchwale nr 4 z dnia 28 września 2012 roku Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia  Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie popełniono oczywistą omyłkę pisarską, podając 

błędnie „Pylon Audio” zamiast  „Pylon”. Wobec takiego stwierdzenia sprostowano oczywistą omyłkę w 

Uchwale. Jednocześnie zaznacza się, iż Uchwałą nr 4 z dnia 28 września 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Pylon S.A. Rep. A nr 5116/12 przyjęto jednolity tekst uchwały nr 03/01/2011 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Pylon S.A. 
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Akcje Serii C 
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Wszystkie Akcje Serii C, tj. 900.000 akcji, zostały w całości opłacone gotówką. 
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Akcje Serii D 

„  
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Akcje Serii D zostały objęte i opłacone przez akcjonariuszy częściowo z wykorzystaniem konstrukcji potracenia 

wierzytelności. Zważywszy, iż: 

• Emitent wykupił wierzytelność akcjonariusza nr 1 wobec Meble Polskie sp. z o.o. w wysokości 109.435,35 

zł w zamian za cenę w wysokości 109.435,35 zł, 

• Emitent wykupił wierzytelność akcjonariusza nr 2 wobec Meble Polskie sp. z o.o. w wysokości 98.578,31 

zł w zamian za cenę w wysokości 98.578,31 zł, 

• Emitent, w lipcu 2012 roku, nabył od Meble Polskie sp. z o.o. park maszynowy w postaci: ciągu 

technologicznego Faltomat, okleiniarki profili Fritz KR - 5800, frezarki do korpusów WL-30 S - Uciosarka 

za łączną cenę w wysokości 422.259 zł brutto, 

• akcjonariusz nr 2 posiadał wierzytelność wobec Emitenta w wysokości 30.000 zł, 

• w ramach przeprowadzanej emisji akcjonariusz nr 1 objął 1.330.000 Akcji Serii D Spółki w zamian za 

łączną cenę w wysokości 133.000 zł, 

• w ramach przeprowadzanej emisji akcjonariusz objął 1.420.000 Akcji Serii D Spółki w zamian za łączną 

cenę w wysokości 142.000 zł 

akcjonariusze oraz Emitent podpisali umowy wzajemnego potrącenia wierzytelności do kwoty: 109.435,35 zł 

(akcjonariusz nr 1) oraz 128.578,31 zł (akcjonariusz nr 2). Jednocześnie akcjonariusze, poza potrąceniami 

przysługujących im wierzytelności, dokonali także wpłaty na rachunek Emitenta kwoty: 23.564,65 zł 

(akcjonariusz nr 1) oraz 13.421,69 zł (akcjonariusz nr 2) tytułem dopłaty do pełnej ceny emisyjnej objętych 

Akcji Serii D. 
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Przedmiotowa uchwała została zmieniona uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 28 września 2012 roku 

Repertorium nr 5116/12, w ten sposób, iż §4 uchwały otrzymał następujące brzmienie: 

 

 

 

Uchwałą nr 6 z dnia 28 września 2012 roku przyjęto tekst jednolity uchwały nr  05/01/2011 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia z dnia 28 września 2011 roku, w następującym brzmieniu: 
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Przedmiotowa uchwała została sprostowana aktem notarialnym z dnia 14 stycznia 2013 roku, Repertorium 

A nr 183/13. Powyższym aktem stwierdzono, iż w protokole z dnia 28.09.2012 roku, Repertorium nr 5116/12 

notariusza Kazimierza Karciarza na stronie 16 w wersie 20 w uchwale nr 6 z dnia 28 września 2012 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie popełniono oczywistą omyłkę 

pisarską, podając błędnie „Umowy objęcia Akcji Serii B zawierane będą w okresie od dnia 1 października 2011 

roku do 31 grudnia 2011 roku włącznie” zamiast  „Umowy objęcia Akcji serii D zawierane będą w okresie od 

dnia 1 października 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku włącznie”. Wobec takiego stwierdzenia sprostowano 

oczywistą omyłkę w Uchwale.  

 

Akcje Serii D zostały wyemitowane jako akcje nieme. Zgodnie z treścią przedmiotowej uchwały „Akcje serii D 

pozostają akcjami niemymi uprzywilejowanymi co do dywidendy na zasadach określonych w niniejszej uchwale 

do 1 maja 2012 roku. Po tej dacie akcje serii D stają się akcjami zwykłymi na okaziciela.” Uchwałą nr 

08/07/2012 z dnia 11 lipca 2012 roku Rep. A nr 3950/12 Walne Zgromadzenie, zważywszy na spełnienie się 

określonego warunku czasowego uchwaliło, iż Akcje Serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela. Przedmiotowa 

uchwała została zmieniona uchwałą nr 7 z dnia 28 września 2012 roku, w ten sposób, iż wstęp uchwały 
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otrzymał następujące brzmienie „Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:” Uchwałą nr 8 z dnia 28 

września 2012 roku przyjęto tekst jednolity uchwały w brzmieniu: 
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W statucie przed zmianą w zakresie uprzywilejowania nie znajdowały się zapisy dotyczące ewentualnego 

wyrównania z zysku w kolejnych latach dla akcjonariusza uprawnionego z akcji niemej, któremu nie wypłacono 

w pełni albo częściowo dywidendy w danym roku obrotowym. 

 

--- 

 

W dniu 26 marca 2012 roku Zarząd Spółki, w związku z dojściem do skutku emisji Akcji Serii B, Serii C oraz 

Serii D dookreślił wysokość kapitału zakładowego Emitenta (Rep. A Nr 1558/12): 
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Akcje Serii B, C oraz D zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 29 marca 2012 roku. 
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Akcje Serii E 

 

Akcje Serii E zostały wyemitowane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Serii E z wyłączeniem prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 września 

2012 roku. Uchwała ta została sporządzona w formie aktu notarialnego przez notariusza Kazimierza Karciarza 

w kancelarii notarialnej we Wrześni (Rep. A Nr 4713/2012). Uchwała ta brzmi jak następuje: 
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1.250.000 Akcji Serii E zostało w całości opłaconych gotówką. 

 

575.640 Akcji Serii E zostało objętych i opłaconych z wykorzystaniem konstrukcji potracenia wierzytelności. 

Zważywszy, iż: 

• Emitent był zobowiązany do zapłaty kwoty 115.128 zł wobec osoby, która nabyła zobowiązania Emitenta 

w łącznej wysokości 115.128 zł, 

• w ramach przeprowadzanej emisji akcjonariusz objął 575.640 Akcji Serii E Spółki w zamian za łączną cenę 

w wysokości 115.128 zł, 

akcjonariusz oraz Emitent podpisali umowę wzajemnego potrącenia wierzytelności do kwoty 115.128 zł. 
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W dniu 25 lutego 2013 roku w Kancelarii Notarialnej we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 32 przed 

notariuszem Kazimierzem Karciarzem, Zarząd dokonał dookreślenia kapitału zakładowego. (Rep. A Nr. 

816/13) 
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Akcje Serii E zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 11 maja 2013 roku. 

 

Podstawa wprowadzenia Akcji Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz Akcji Serii D 

 

Podstawą wprowadzenia Akcji Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz Akcji Serii D Emitenta do obrotu 

na NewConnect jest Uchwała nr 07/01/2011 Walnego Zgromadzenia Emitenta podjęta w dniu 28 września 

2011 roku. Uchwała ta została sporządzona w formie aktu notarialnego przez notariusza Kazimierza Karciarza 

w kancelarii notarialnej we Wrześni przy ulicy Jana Pawła II, 32 (Rep. A Nr 4477/2011). Uchwala ta brzmi jak 

następuje: 
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Podstawa wprowadzenia Akcji Serii E  

 

Podstawą wprowadzenia Akcji Serii E Emitenta do obrotu na NewConnect jest uchwała Walnego 

Zgromadzenia Emitenta podjęta w dniu 3 września 2012 roku. Uchwała ta została sporządzona w formie aktu 

notarialnego przez notariusza Kazimierza Karciarza w kancelarii notarialnej we Wrześni (Rep. A Nr 

4713/2012). Uchwala ta brzmi jak następuje: 
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3.5. Oznaczenie dat, od których Akcje uczestniczą w dywidendzie 

 

Akcje wyemitowane przez Emitenta uczestniczą w dywidendzie począwszy od: 

1. Akcje Serii A uczestniczą w dywidendzie od dnia 22 grudnia 2010 roku; 

2. Akcje Serii B uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku za pierwszy rok obrotowy Emitenta, 

tj. uczestniczą w dywidendzie wypłacanej akcjonariuszem za rok obrotowy kończący się z dniem 

31 grudnia 2011 roku; 

3. Akcje Serii C uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku za rok obrotowy 2011, tj. za rok 

obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2011 roku; 

4. Akcje Serii D oraz Akcje Serii E uczestniczą w dywidendzie na następujących warunkach: 

• Akcje Serii D oraz Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów 

wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie 

podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. 

od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały 

wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; 

• Akcje Serii D oraz Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów 

wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego 

Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok 

obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów 

wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. 

 

W dniu 28 czerwca 2013 roku Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku 

Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 68.864,35 zł w następujący sposób: 

1. kwota w wysokości 5.509,148 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy, 

2. pozostała kwota w wysokości 63.355,202 zł zostanie przeznaczona na: 

• dalszą działalność Spółki - 31.677,601 zł; 

• wypłatę dywidendy - 31.677,601 zł. 

 

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu 

powzięcia uchwały o podziale zysku, tj. w dniu 28 czerwca 2013 roku. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia dnia wypłaty dywidendy. 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego dzień wypłaty dywidendy nie został ustalony. 

 

3.6. Prawa wynikające z instrumentów finansowych 

 

Prawa, obowiązki i ograniczenia związane z Akcjami Emitenta są określone przepisami k.s.h., innych przepisów 

prawa oraz postanowieniami Statutu. 

 

3.6.1. Prawa o charakterze majątkowym 

 

Akcjonariuszom Emitenta przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze majątkowym: 
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• prawo do udziału w zysku - zgodnie z art. 347 §1 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; ponieważ żadna z Akcji nie jest uprzywilejowana 

co do dywidendy, zysk przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom Emitenta 

dzieli się, zgodnie z art. 347 §2 k.s.h. w stosunku do liczby Akcji; co oznacza, iż na każdą akcję przypada 

dywidenda w jednakowej wysokości; zgodnie z art. 348 §2 i §3 k.s.h. uprawnionymi do dywidendy za dany 

rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy ustalonym przez walne 

zgromadzenie; 

• prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji (prawo poboru) - zgodnie z art. 433 §1 k.s.h. 

akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji (prawo poboru) 

w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji; w interesie spółki walne zgromadzenie może uchwałą 

pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części; podjęcie takiej uchwały wymaga 

większości 4/5 głosów; a uchwała może zostać podjęta tylko wtedy, gdy pozbawienie akcjonariuszy prawa 

poboru akcji zostało zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia; podejmowanie uchwały 

o wyłączeniu prawa poboru nie jest konieczne, jeżeli uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego 

spółki 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 albo, 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 spółki w przypadku jej likwidacji - stosownie do art. 474 §2 k.s.h. 

w przypadku likwidacji spółki majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu jej wierzycieli dzieli 

się między akcjonariuszy w stosunku do wysokości dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał 

zakładowy; 

• prawo do zbycia akcji - zgodnie z art. 337 §1 k.s.h., akcje są zbywalne; jednocześnie Statut Emitenta nie 

wprowadza żadnych ograniczeń w tym zakresie; 

• prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach - akcje mogą być przedmiotem zastawu lub 

użytkowania ustanowionego przez ich właściciela; 

• prawo do umorzenia akcji - zgodnie z §10 Statutu Emitenta Akcje mogą być umarzane, w drodze jej 

nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza; 

• prawo związane z wykupem akcji - zgodnie z art. 416 §4 i 417 §4 k.s.h. skuteczność uchwały w sprawie 

istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie 

zgadzają się na tę zmianę, o ile w statucie spółki nie został zamieszczony zapis, przewidujący możliwość 

istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki bez konieczności wykupu akcji w sytuacji gdy uchwała 

zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej 

połowę kapitału zakładowego. 

 

3.6.2. Prawa o charakterze korporacyjnym 

 

Akcjonariuszom Emitenta przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze korporacyjnym: 

• prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz prawo do głosowania na walnym 

zgromadzeniu - na podstawie art. 412 §1 k.s.h. akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w walnym 
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zgromadzeniu oraz prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu; zgodnie z art. 411 §1 k.s.h. każda 

akcja uprawnia do oddania jednego głosu; głos może być oddany przez pełnomocnika, przy czym 

pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej; zgodnie z art. 4111 §1 

k.s.h. akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, 

jeżeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia, w chwili obecnej regulamin walnego zgromadzenia 

obowiązujący u Emitenta nie przewiduje jednak takiej możliwości; zgodnie z art. 4065 §1 k.s.h. statut może 

dopuszczać udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 

w chwili obecnej Statut Emitenta nie przewiduje takiej możliwości; 

• prawo do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia - zgodnie z art. 399 §3 k.s.h. akcjonariusze 

reprezentujący co najmniej 50 proc. kapitału zakładowego spółki lub co najmniej 50 proc. ogółu głosów 

w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie; 

• prawo do złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz do złożenia wniosku 

o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - zgodnie z art. 400 §1 k.s.h. 

akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego spółki mogą 

żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku 

tego zgromadzenia; Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej kwestii; 

• prawo do złożenia wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego 

zgromadzenia - zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 

5 proc. kapitału zakładowego spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

najbliższego walnego zgromadzenia; Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej 

kwestii; 

• prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego 

zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia - 

zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 proc. kapitału 

zakładowego spółki publicznej 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; Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej kwestii; 

• prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422-427 k.s.h.; 

• prawo do żądania wyboru rady nadzorczej odrębnymi grupami - zgodnie z art. 385 §3 k.s.h. na wniosek 

akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej 

powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, 

nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej; 

• prawo do uzyskania informacji o spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa zgodnie 

z art. 428 k.s.h.; 

• prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt spółki określonego zagadnienia związanego 

z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw - zgodnie z art. 84 i 85 Ustawy o ofercie 

publicznej uchwałę w tym przedmiocie podejmuje walne zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub 

akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów; 

• prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek 

papierów wartościowych zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie oraz do imiennego zaświadczenia 

o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej - wynikające z art. 328 §6 k.s.h.; 
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• prawo do żądania odpisów sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz 

z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni 

przed walnym zgromadzeniem - wynikające z art. 395 §4 k.s.h.; 

• prawo do przeglądania w lokalu zarządu spółki listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa 

w walnym zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia - wynikające 

z art. 407 §1 k.s.h. oraz do żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym 

zgromadzeniu pocztą elektroniczną - wynikające z art. 407 §11 k.s.h.; 

• prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad walnego 

zgromadzenia w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem - wynikające z art. 407 §2 k.s.h.; 

• prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu przez wybraną w tym 

celu komisję, złożoną co najmniej trzech osób; wniosek mogą złożyć akcjonariusze posiadający 10 proc. 

kapitału zakładowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu; wnioskodawcy mają prawo 

wyboru jednego członka komisji - wynikające z art. 410 §2 k.s.h.; 

• prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez zarząd odpisów 

uchwał - wynikające z art. 421 §3 k.s.h.; 

• prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce na zasadach określonych w art. 486 

i 487 k.s.h.; 

• prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia - 

wynikające z art. 341 §7 k.s.h.; 

• prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu spółki bezpłatnie odpisów 

dokumentów, o których mowa w art. 505 §1 k.s.h. (w przypadku połączenia spółki), w art. 540 §1 k.s.h. 

(w przypadku podziału spółki) oraz w art. 561 k.s.h. (w przypadku przekształcenia spółki); 

• prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy 

pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki albo spółdzielni będącej 

akcjonariuszem Emitenta, albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał; żądanie udzielenia 

informacji oraz odpowiedź powinna być złożone na piśmie - wynikające z art. 6 k.s.h.; 

• prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych akcji (przymusowy wykup 

akcji) przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami 

od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia, 

o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej, osiągnął lub przekroczył 90 proc. 

ogólnej liczby głosów w tej spółce - wynikające z art. 82 Ustawy o ofercie publicznej; 

• prawo żądania wykupu posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub prze-

kroczył 90 proc. ogólnej liczby głosów w danej spółce publicznej - zgodnie z art. 83 Ustawy o ofercie 

publicznej takiemu żądaniu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub 

przekroczył 90 proc. ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w 

terminie 30 dni od jego zgłoszenia; obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie 

na każdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej, o ile 

członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi, 

co najmniej 90 proc. ogólnej liczby głosów; 

• prawa akcjonariuszy wynikające z przepisów Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie - zgodnie 

z przepisami Ustawy o obrocie dokumentem potwierdzającym fakt posiadania uprawnień 

inkorporowanych w zdematerializowanej akcji na okaziciela jest imienne świadectwo depozytowe, które 
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może być wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z zapisami 

Ustawy o obrocie; zgodnie z art. 328 §6 k.s.h. akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje 

spółki handlowej przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez 

podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych oraz do imiennego zaświadczenia o prawie 

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej; akcjonariuszom posiadającym 

zdematerializowane akcje spółki handlowej nie przysługuje natomiast roszczenie o wydanie dokumentu 

akcji; roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują jednakże akcjonariusze posiadający akcje, które 

nie zostały zdematerializowane. 

 

3.7. Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości 

 

Zgodnie z art. 395 kodeksu spółek handlowych, w przypadku Emitenta organem właściwym do powzięcia 

uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest zwyczajne walne 

zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 

 

Zarząd Emitenta planuje w kolejnych latach przeznaczać na wypłatę dywidendy 50 proc. wypracowywanych 

zysków. Pozostała część wypracowywanych zysków będzie reinwestowana zgodnie ze strategią inwestycyjną 

Emitenta. 

 

3.8. Zasady opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami 

finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym 

 

Ze względu na fakt, że informacje zamieszczone poniżej, dotyczą jedynie zasad opodatkowania dochodów 

z akcji, zaleca się, by inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji w tym zakresie 

skorzystali z usług doradców podatkowych, finansowych i prawnych. 

 

3.8.1. Odpowiedzialność Emitenta jako płatnika 

 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Emitent, który dokonuje wypłat 

należności z tytułów udziału w zyskach osób prawnych, obowiązany jest, jako płatnik, pobierać w dniu 

dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Kwoty pobranego podatku 

przekazywane są przez Emitenta w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym pobrano 

podatek, na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Według stanowiska Ministerstwa Finansów, wyrażonego 

w piśmie nr BP/PZ/883/02 z dnia 5 lutego 2002 roku, skierowanym do KDPW, płatnikiem podatku jest biuro 

maklerskie prowadzące rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są należące do osoby fizycznej 

akcje uprawniające do uzyskania wypłaty z tytułu dywidendy. 

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w przepisie art. 10 ust. 1 definiuje pojęcie „dochodu 

z udziału w zyskach osób prawnych”. Stosownie do zawartej tam regulacji, dochodem z udziału w zyskach 

osób prawnych,  z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 

jest dochód faktycznie uzyskany z akcji, w tym także: dochód z umorzenia akcji, dochód uzyskany z odpłatnego 

zbycia akcji na rzecz spółki - w celu umorzenia tych akcji, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją 
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osoby prawnej, dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący 

równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej. 

 

3.8.2. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych 

 

Opodatkowanie dochodów z tytułu udziału w zyskach Emitenta 

 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału 

w zyskach osób prawnych płaci się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19 proc. uzyskanego 

przychodu (bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodów). 

 

Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia akcji 

 

Zgodnie z art. 30b Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowany jest dochód uzyskany 

z odpłatnego zbycia akcji. Zasadą jest, iż przedmiotem opodatkowania jest dochód w postaci różnicy pomiędzy 

przychodem, to jest sumą uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, które stanowią wydatki 

poniesione na objęcie akcji. 

 

Dochody uzyskane ze sprzedaży akcji opodatkowane są 19 proc. stawką podatku. Osoba fizyczna obowiązana 

jest do osobistego zadeklarowania przychodu i naliczenia podatku w oddzielnym zeznaniu rocznym oraz 

odprowadzenia podatku do właściwego urzędu skarbowego. 

 

3.8.3. Opodatkowanie dochodów osób prawnych 

 

Opodatkowanie dochodów z tytułu udziału w zyskach Emitenta 

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochody (przychody) z dywidend 

oraz z tytułu innego udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19 proc. 

uzyskanego przychodu (bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodów). 

 

Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia akcji 

 

Dochody z odpłatnego zbycia akcji podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych (czyli zgodnie z art. 19 

Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Wydatki na objęcie lub nabycie akcji nie są kosztem 

uzyskania przychodu podatnika w dacie ich poniesienia, jednakże uwzględnia się je przy ustalaniu dochodu 

z odpłatnego zbycia akcji (art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). 

 

 

 

 

 



Dokument Informacyjny Pylon S.A. 

strona 74 z 201 

3.8.4. Opodatkowanie dochodów osób zagranicznych 

 

Obowiązek pobrania podatku u źródła w wysokości 19 proc. przychodu spoczywa na Emitencie, w przypadku 

gdy kwoty związane z udziałem w zyskach osób prawnych wypłacane są na rzecz inwestorów zagranicznych, 

którzy podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli: 

• osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (art. 3 ust. 2 

Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) i 

• osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (art. 3 

ust. 2a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

 

Należy jednak mieć na uwadze, iż zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu 

dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być 

zmienione postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy 

Rzeczpospolitą Polską i krajem miejsca siedziby lub zarządu osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby 

fizycznej. W przypadku gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania 

dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wiążące są postanowienia tej 

umowy i wyłączają one stosowanie przywołanych powyżej przepisów polskich ustaw podatkowych. 

 

Ponadto należy pamiętać, iż zgodnie z art. 26 ust. 1 zd. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 

zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu 

opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe, pod warunkiem 

udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem 

rezydencji, wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. W przypadku osób fizycznych, zgodnie 

z art. 30a ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej 

z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie 

z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania 

podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. 

 

Artykuł 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia od podatku dochodowego 

dochody (przychody) z dywidend oraz z innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli łącznie 

spełnione są następujące warunki: 

• 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; 

• uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych 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; 

• spółka uzyskująca dochody (przychody) posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 proc. udziałów (akcji) 

w kapitale spółki wypłacającej te dochody; 
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• odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych jest: 

o spółka uzyskująca dochody (przychody), o której mowa powyżej, albo 

o zagraniczny zakład spółki uzyskującej dochody (przychody), o której mowa powyżej. 

 

Opisane powyżej zwolnienie ma zastosowanie 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 nie mniej niż 10 proc. udziałów (akcji) w spółce wypłacającej 

te należności nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Co przy tym istotne, zwolnienie to ma zastosowanie także 

w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania nie mniej niż 10 proc. udziałów (akcji), przez 

spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). 

W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji) w wymaganej minimalnej wysokości 

nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka uzyskującej dochody (przychody), o której mowa powyżej, jest 

obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) w wysokości 

19 proc. 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 spółka po raz pierwszy skorzystała 

ze zwolnienia. 

 

Emitent bierze odpowiedzialność za potrącenie podatków u źródła, w przypadku gdy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w tym umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, wypłacane przez niego 

na rzecz inwestorów zagranicznych kwoty dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych podlegają opodatkowaniu w Polsce. Zgodnie z brzmieniem art. 30 §1 Ordynacji podatkowej płatnik, 

który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we 

właściwym terminie organowi podatkowemu odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany 

a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest 

niezależna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, 

jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. 

 

Podsumowując, dochody z odpłatnego zbycia akcji osiągnięte przez zagraniczne osoby fizyczne i prawne, 

mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu 

podwójnego opodatkowania podlegają opodatkowaniu w Polsce na zasadach opisanych powyżej, natomiast 

dochody z odpłatnego zbycia akcji osiągnięte przez zagraniczne osoby fizyczne i prawne, mające miejsce 

zamieszkania lub siedzibę w państwie, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania 

nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, jeżeli odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania tak 

stanowi. 

 

3.8.5. Podatek od czynności cywilnoprawnych 

 

Zgodnie z art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych 

będących instrumentami finansowymi w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie: 

• firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym; 
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• dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych; 

• dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie (a więc także 

w ramach Alternatywnego systemu obrotu); 

• dokonywana poza obrotem zorganizowanym w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie przez firmy 

inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach 

obrotu zorganizowanego; 

jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych. W innych przypadkach zbycie praw z papierów 

wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1 proc. 

wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych (art. 7 ust.1 pkt 1 lit. b Ustawy o podatku od czynności 

cywilnoprawnych). W takiej sytuacji zgodnie z art. 4 pkt 1 tejże ustawy do uiszczenia podatku od czynności 

cywilnoprawnych zobowiązany jest kupujący. 
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4. Dane o Emitencie 

 

4.1. Informacje o Emitencie 

 

Firma: Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres:  ul. Grzybowska 80/82 lok. 716, 00-844 Warszawa 

Tel.:  + 48 22 66 15 730 

Faks:  + 48 22 66 15 730 

Internet: www.pylonaudio.pl 

E-mail: biuro@pylonsa.pl 

sKRS: 0000386103 

REGON: 142935769 

NIP:  527 265 39 54 

 

4.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta 

 

Czas trwania Emitenta nie został oznaczony. 

 

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

 

Emitent został utworzony na podstawie art. 301 i nast. kodeksu spółek handlowych, to jest w oparciu 

o przepisy regulujące powstanie spółki akcyjnej. 

 

4.4. Wskazanie sądu rejestrowego który wydał postanowienie o wpisie Emitenta do właściwego 

rejestru 

 

Sądem rejestrowym, który wydał postanowienie o wpisie Emitenta do właściwego rejestru, jest Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Emitent został wpisany do właściwego rejestru w dniu 13 maja 2011 roku. 

 

Do utworzenia Emitenta nie było wymagane jakiekolwiek zezwolenie. 
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4.5. Krótki opis historii Emitenta 

 

Emitent został zarejestrowany w dniu 13 maja 2011 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000386103. 

 

Od początku działalności zamiarem Emitenta było rozpoczęcie produkcji sprzętu elektroakustycznego 

w postaci zestawów głośnikowych. Emitent został związany w oparciu o kadrę menadżerską, posiadającą 

doświadczenie, wiedzę oraz know-how, zdobyte w szczególności w ramach współpracy ze spółką Tonsil S.A., 

czy też spółkami wydzielonymi w późniejszym okresie ze struktur Tonsil S.A. Współpraca dotyczy 

w szczególności technologa i konstruktora zestawów głośnikowych, osób zajmujących się marketingiem 

i sprzedażą a także pracowników obsługujących specjalistyczne linie produkcyjne. 

 

Emitent został założony przez Przedsiębiorstwo Handlowe „Maks” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

którego wspólnicy, na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego, pełnią funkcje w organach 

Emitenta. 

 

Istotne zdarzenia w historii Emitenta: 

 

Lp. Data opis zdarzenia 

1.  22 grudnia 2010 roku zawiązanie spółki Pylon S.A. (emisja Akcji Serii A) 

2.  14 lutego 2011 roku nabycie 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym Meble Polskie sp. z o.o. 

3.  13 maja 2011 roku wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 

4.  21 sierpnia 2011 roku  podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych 

serii A na akcje zwykłe na okaziciela 

5.  wrzesień 2011 roku prezentacja pierwszego produktu Emitenta (linia Pearl) 

6.  28 września 2011 roku podjęcie uchwały w sprawie emisji Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz Akcji Serii D 

7.  21 marca 2012 roku uruchomienie salonu odsłuchowego 

8.  29 czerwca 2012 roku  zatwierdzenie roku obrotowego 2011 

9.  6 lipca 2012 roku  zbycie 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki Meble Polskie sp. z o.o. 

10.  17 lipca 2012 roku nabycie parku maszynowego 

11.  3 września 2012 roku podjęcie uchwały w sprawie emisji Akcji Serii E 

12.  czerwiec 2013 roku rozpoczęcie prowadzenia działalności produkcyjnej w zakresie produkcji 

zestawów głośnikowych oraz obudów do głośników w nowym zakładzie, 

zlokalizowanym w Jarocinie 

13.  28 czerwca 2013 roku podjęcie przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały w sprawie zatwierdzenie 

sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok oraz uchwały w sprawie podziału 

zysku za 2012 rok 
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Opis powiązań Emitenta ze spółką Tonsil S.A. oraz spółką Tonsil Acoustic Company S.A. 

 

Tonsil S.A. była jedną z pierwszych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. 

Po nieskutecznej próbie przeprowadzenia upadłości spółka ta została w maju 2005 roku postawiona w stan 

likwidacji, który to proces nie został zakończony na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu 

informacyjnego. Po roku 2005 działalność operacyjną Tonsil S.A. kontynuowały spółki córki (min. Tonsil 

Polska sp. z o.o.) oraz spółki z udziałem Skarbu Państwa (Pro Tonsil sp. z o.o.). Ostatecznie próby 

kontynuowania produkcji w takiej strukturze zakończyły się w roku 2009, po decyzji o zaprzestaniu dalszego 

finansowania produkcji przez Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. 

Pylon S.A. została zawiązana w grudniu 2010 roku, a działalność operacyjną rozpoczęła w roku 2011. Emitent 

nie ma i nie miał jakichkolwiek bezpośrednich związków osobowych, majątkowych lub organizacyjnych 

z Tonsil S.A. 

 

Tonsil Acoustic Company S.A. została zawiązana w roku 2010 i bazując na dzierżawie środków trwałych do 

produkcji głośników (wydział mechaniczny, membranownia, linie do składania głośników) oraz licencji 

na wykorzystywanie znaku „Tonsil”, a także środkach pozyskanych od inwestorów indywidualnych,  podjęła 

próbę odbudowania marki Tonsil. W gronie osób zaangażowanych kapitałowo lub organizacyjnie w Tonsil 

Acoustic Company S.A. były następujące osoby powiązane z Emitentem: 

• Julian Rubeńczyk -  były Prezes Zarządu Emitenta i ojciec obecnego Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

Emitenta - akcjonariusz i były członek Rady Nadzorczej Tonsil Acoustic Company S.A., Prezes Zarządu 

Tonsil Technologie sp. z o.o. (spółka zależna od Tonsil Acoustic Company S.A.) w okresie do lutego 2010 

roku; 

• Barbara Jujka - matka Prezesa Zarządu Emitenta - były akcjonariusz Tonsil Acoustic Company S.A. i były 

członek Zarządu Tonsil Technologie sp. z o.o (spółka zależna od Tonsil Acoustic Company S.A.) 

w okresie do września 2011 roku; 

• Mateusz Jujka - Prezes Zarządu Emitenta - akcjonariusz Tonsil Acoustic Company S.A. i dyrektor 

ds. sprzedaży w Tonsil Acoustic Company S.A. w okresie do czerwca 2011 roku; 

• Jolanta Srebnicka - Wiceprezes Zarządu Emitenta - akcjonariusz Tonsil Acoustic Company S.A. 

i prokurent Tonsil Technologie sp. z o.o (spółka zależna od Tonsil Acoustic Company S.A.) 

• Katarzyna Drązikowska - żona Łukasza Drązikowskiego, członka Rady Nadzorczej Emitenta, siostra 

Mikołaja Rubeńczyka Przewodniczącego Rady Nadzorczej, związana z Emitentem umową zlecenia 

w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych - akcjonariusz Tonsil Acustic Company S.A. 

 

Pylon S.A. wszczęła przygotowania do rozpoczęcia produkcji zestawów głośnikowych w lipcu 2011 roku, 

natomiast akcjonariusze obejmujący Akcje Serii B, C i D (w tym pan Mateusz Jujka) są związani z Emitentem 

od sierpnia 2011 roku. Istniały związki kooperacyjne - w roku 2010 i 2011 dostawcą obudów do produkcji 

zestawów głośnikowych dla Tonsil Acoustic Company S.A. była Meble Polskie sp. z o.o., której udziały 

Emitent nabył w lutym roku 2011. Ponadto, do produkcji pierwszego zestawu głośnikowego (Pearl) Emitent 

wykorzystał głośniki produkowane przez Tonsil Acoustic Company S.A. Między innymi te relacje kooperacyjne 

miały wpływ na decyzję o zakupie w listopadzie 2011 roku roszczenia względem Tonsil Acoustic Company 

S.A. w wysokości 32.750,14 zł w zamian za cenę w wysokości 30.000 zł. Emitent nabył to roszczenie mając 

na względzie uzyskane dyskonto przy zakupie, sytuację finansową Tonsil Acoustic Company S.A. - wówczas 
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spółki giełdowej - a przede wszystkim planowaną produkcję zestawu głośnikowego opartego o głośniki 

wytwarzane przez Tonsil Acoustic Company S.A. i możliwość ewentualnej zapłaty za nabyte głośniki poprzez 

kompensatę wzajemnych wierzytelności. Roszczenie nabyto od Juliana Rubeńczyka, a źródłem jego powstania 

była pożyczka udzielona Tonsil Acoustic Company S.A. 

 

Koncepcja powstania i wprowadzenia na rynek NewConnect Tonsil Acoustic Company S.A. (wcześniej: Tonsil 

Audio S.A.) została opracowana i wdrożona przez DFP Doradztwo Finansowe S.A. w ramach umowy 

inwestycyjnej z Barbarą Jujką oraz Julianem Rubeńczykiem, którzy w ramach Tonsil Technologie sp. z o.o. 

(wcześniej: Copyright Solutions sp. z o.o.) realizowali projekt reaktywacji produkcji głośników i zestawów 

głośnikowych pod marką Tonsil. Udziały Tonsil Technologie sp. z o.o. została nabyte przez Barbarę Jujkę 

i Juliana Rubeńczyka w październiku 2009 roku. Zorganizowanie produkcji, adaptacja nowych pomieszczeń, 

przeniesienie maszyn i urządzeń oraz wdrożenie produkcji całkowicie wyczerpały możliwości inwestycyjne 

i organizacyjne Tonsil Technologie sp. z o.o. tak, że dalsze funkcjonowanie oraz rozwój spółki były 

uzależniony od pozyskania środków finansowych. Możliwość dalszego rozwoju dawała koncepcja 

przedstawiona przez DFP Doradztwo Finansowe S.A. Jednakże, warunkiem inwestycji przedstawionym przez 

DFP Doradztwo Finansowe S.A. było przejęcie zarządzania i kontroli przez inwestorów pozyskanych przez 

DFP Doradztwo Finansowe S.A. lub związanych z DFP Doradztwo Finansowe S.A. i odsunięcie Barbary Jujki 

i Juliana Rubeńczyka od faktycznego wpływu na bieżące funkcjonowanie (zarządzanie) zarówno Tonsil 

Acoustic Company S.A. jak i zależnej od niej spółki produkcyjnej Tonsil Technologie sp. z o.o. (Tonsil 

Acoustic Company S.A. kupiła od wspomnianych wyżej osób 100 proc. udziałów Tonsil Technologie 

sp. z o.o.). Julian Rubeńczyk i Barbara Jujka zostali akcjonariuszami Tonsil Acustic Company S.A. 

 

Od lutego 2010 roku zarówno spółka produkcyjna Tonsil Technologie sp. z o.o., jak i Tonsil Acoustic 

Company S.A., były nadzorowane i zarządzane przez grupę inwestorów związanych z DFP Doradztwo 

Finansowe S.A. przy czym Barbara Jujka pozostała w Tonsil Technologie sp. z o.o. na stanowisku Wiceprezesa 

Spółki, natomiast Julian Rubeńczyk od marca 2011 roku do kwietnia 2012 pełnił funkcję członka Rady 

Nadzorczej Tonsil Acoustic Company S.A. 

 

Brak wpływu na działanie Tonsil Acoustic Company S.A., rozbieżności co do koncepcji funkcjonowania 

i dalszego rozwoju spółki oraz zaniechanie przez zarząd Tonsil Acoustic Company S.A. działań związanych 

z żywotnymi interesami spółki w zakresie ochrony praw do znaków, a także zasobów produkcyjnych, 

skutkowały podjęciem przez osoby powiązane obecnie z Emitentem decyzji o zrezygnowaniu z dalszej 

współpracy z Tonsil Acoustic Company S.A. 

 

Z pracy w ramach Tonsil Acoustic Company S.A. wyniesiona została znajomość rynku, doświadczenie 

w produkcji oraz wizja jak należy prowadzić spółkę produkującą zestawy głośnikowe, wykorzystywane obecnie 

przez Emitenta. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Emitent współpracuje z 2 osobami - 

(1) technolog i konstruktor zestawów głośnikowych, (2) marketing i sprzedaż - które wcześniej pracowały dla 

Tonsil Acoustic Company S.A. oraz z 2 osobami, które pracowały, jako pracownicy bezpośrednio produkcyjni 

na liniach obudów i montażu, w Tonsil S.A. 
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Poza powiązaniami opisanymi powyżej brak jest jakichkolwiek innych istotnych powiązań osobowych, 

majątkowych lub organizacyjnych pomiędzy Emitentem a Tonsil Acoustic Company S.A. 

 

Ponadto osoby powiązane z Emitentem są powiązane ze spółką Tonsil-Meble sp. z o.o. (pierwotnie: Meble 

Polskie sp. z o.o.). Spółka ta została założona w listopadzie 2004 roku przez Juliana Rubeńczyka. Do roku 2006 

spółka nie prowadziła jakiejkolwiek działalności gospodarczej. W roku 2006 zarząd spółki podjął decyzję 

o rozpoczęciu działalności w zakresie produkcji elementów meblowych oraz mebli. Produkcja została 

zlokalizowana w wydzierżawionym od likwidatora Tonsil S.A. zakładzie stolarskim we Wrześni, w jednej z hal 

produkcyjnych Tonsil S.A. W listopadzie 2006 roku spółka (wtedy: Meble Polskie sp. z o.o.) uzyskała ponadto 

zgodę likwidatora Tonsil S.A. na wykorzystanie nazwy „Tonsil” w firmie (nazwie) spółki. W związku z tym 

nastąpiła zmiana firmy spółki z Meble Polskie sp. z o.o. na Tonsil-Meble sp. z o.o. W zmianie firmy 

i możliwości używania członu „Tonsil” zarząd spółki upatrywał korzystnych efektów marketingowych. 

W omawianym okresie Tonsil-Meble sp. z o.o. oferowała klientom następujące produkty i usługi: 

1/ meble biurowe: zestawy Kanon, Lauta, EMO oraz według wzorów zleconych; 

2/ meble hotelowe: Blus, Euro, Cezar oraz według wzorów zleconych; 

3/ formatki z oklein naturalnych i modyfikowanych; 

4/ intarsje wg zleconych wzorów; 

5/ rozkrój płyt surowych i formatowanie na żądany wymiar; 

6/ okleinowanie okleiną naturalną i folią; 

7/ obróbka oklejonych elementów (okleinowanie krawędzi prostych i profilowych); 

8/ nawiercanie elementów; 

9/ wykonywanie paneli podłogowych i ściennych zgodnie z założeniami klienta; 

10/ olejowanie elementów w okleinie naturalnej oraz z płyty klejonej; 

11/ produkcja opakowań kartonowych wg zamówień; 

12/ obudowy wg zamówień składanych przez Pro Tonsil sp. z o.o. 

Podstawową działalność Tonsil-Meble sp. z o.o. stanowiła więc produkcja mebli. Spółka zrealizowała szereg 

zleceń w zakresie wyposażenia meblowego, m.in. dla Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, PKP Cargo 

w Zawierciu, hotel AKWAWIT w Lesznie, oraz szereg innych. 

 

W roku 2009 Tonsil-Meble sp. z o.o. zakupiła środki trwałe (27 maszyn i urządzeń) do specjalistycznej 

produkcji stolarskiej za cenę ok. 2 mln. zł  (dwa miliony złotych). 

 

W roku 2010 Tonsil-Meble sp. z o.o. sprzedała część środków trwałych (9 maszyn i urządzeń) przeznaczonych 

do wąskoprofilowej produkcji obudów Meble Polskie sp. z o.o. (zbieżność nazw z pierwotną nazwą Tonsil-

Meble sp. z o.o.) z uwagi na trudną sytuacje finansową Tonsil-Meble sp. z o.o. oraz konieczność opuszczenia 

hali produkcyjnej we Wrześni w związku z niespodziewaną zmianą właściciela nieruchomości, na której 

usytuowana była hala i rozpoczęciem wyburzania hali. Część nabytych środków trwałych (3 maszyny 

i urządzenia) przeznaczonych do wąskoprofilowej produkcji obudów trafiły następnie z Meble Polskie sp. z o.o 

do Emitenta w zamian za cenę w wysokości 422.259 zł (czterysta dwadzieścia dwa złote i dwieście pięćdziesiąt 

dziewięć złotych) brutto. Przenoszenie środków trwałych pomiędzy poszczególnymi podmiotami wynikało 

z trudności, jakie związane były z podejmowanymi, miedzy innymi przez osoby związane obecnie z Emitentem, 

próbami wznowienia działalności w zakresie produkcji zestawów głośnikowych, na bazie doświadczeń i renomy 

marki Tonsil w związku z problemami jakie spotykały w tamtym okresie Tonsil S.A. Trudności te wiązały się 
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przede wszystkim z brakiem odpowiednich środków finansowych na prowadzenie takiej działalności, co 

związane było z koniecznością stałego poszukiwania inwestorów, a także z podejmowaniem działalności 

ubocznej, takiej jak produkcja mebli lub opakowań kartonowych, które mogłyby pomóc w zapewnieniu 

finansowania działalności w zakresie projektowania i produkcji zestawów głośnikowych w początkowym 

okresie prowadzenia takiej działalności. Doświadczenia z tego okresu zostały wykorzystane przy tworzeniu 

modelu biznesowego Emitenta. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego wspólnikami Tonsil-Meble sp. z o.o. są: 

1/ Cogito sp. z o.o. w organizacji, przy czym transakcja zbycia udziałów przez Mikołaja Rubeńczyka na rzecz 

Cogito sp. z o.o. w organizacji nie została do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego 

ujawniona we właściwym rejestrze sądowym; 

2/ Julian Rubeńczyk; 

3/ Barbara Jujka. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego w skład Zarządu Tonsil-Meble sp. z o.o. 

wchodzą: 

1/ Julian Rubeńczyk - Prezes Zarządu; 

3/ Barbara Jujka - członek Zarządu. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego w skład Rady Nadzorczej Tonsil-Meble 

sp. z o.o. wchodzą: 

1/ Katarzyna Drązikowska; 

2/ Mateusz Jujka; 

3/ Kazimierz Rosiejka. 

 

Po zawieszeniu produkcji w maju 2010 roku wynikającym z konieczności opuszczenia hali produkcyjnej 

we Wrześni, Tonsil-Meble sp. z o.o. nie podjęła już działalności produkcyjnej. Na dzień sporządzenia 

niniejszego dokumentu informacyjnego działalność Tonsil-Meble sp. z o.o. jest ograniczona 

do administrowania jej majątkiem. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Emitent nie 

pozostaje w jakichkolwiek relacjach biznesowych z Tonsil-Meble sp. z o.o. oraz nie planuje nawiązania takich 

relacji. Według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego 

Tonsil-Meble sp. z o.o. nie prowadzi i nie zamierza prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. 

 

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

tworzenia 

 

Na dzień 31 grudnia 2012 roku na kapitały własne Emitenta składały się następujące pozycje: 

• kapitał zakładowy - wynosił 515.000 zł (pięćset piętnaście tysięcy złotych) i dzielił się na 

o 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; 

o 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; 

o 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) 

każda; 
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o 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 

10 gr (dziesięć groszy) każda; 

 kapitał zakładowy wykazywany jest w bilansie w wysokości nominalnej wynikającej ze Statutu, zgodnie 

z wpisem do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; 

• kapitał zapasowy w kwocie 1.360,11 zł (jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt złotych i jedenaście groszy), 

na który składał się zysk za rok 2011; 

• pozostałe kapitały rezerwowe w kwocie 365.128 zł (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia 

osiem złotych), na które składały się wpłaty na Akcje Serii E; 

• zysk netto - zysk za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku w kwocie 68.864,35 zł 

(sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote i trzydzieści pięć gorszy). 

 

4.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 

 

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości. 
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4.8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez 

obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do 

objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień  przez posiadaczy  

warrantów subskrypcyjnych 

 

W dniu 3 września 2012 roku Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 7 w sprawie przyjęcia 

programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki. Treść 

przedmiotowej uchwały brzmi jak następuje: 
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Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego warunkowe podwyższenia kapitału 

zakładowego nie zostało zarejestrowane w KRS. 

 

Poza powyższym na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego nie istnieją żadne podstawy 

do przewidywania jakichkolwiek zmian kapitału zakładowego w wyniku realizacji uprawnień przez 

obligatariuszy lub posiadaczy warrantów subskrypcyjnych. 

 

4.9. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być podwyższony kapitał 

zakładowy Emitenta w granicach kapitału docelowego 

 

Statut nie zawiera postanowień pozwalających Zarządowi Emitenta na dokonanie podwyższenia kapitału 

zakładowego Emitenta w trybie art. 444 k.s.h. (kapitał docelowy). Tym samym Zarząd Emitenta nie jest 

upoważniony do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach instytucji kapitału 

docelowego. 

 

4.10. Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty 

finansowe Emitenta lub wystawione w związku z nimi kwity depozytowe 

 

Żadne instrumenty finansowe Emitenta nie były i nie są notowane na jakimkolwiek rynku instrumentów 

finansowych. Emitent nie wystawiał kwitów depozytowych związanych z emitowanymi przez siebie 

instrumentami finansowymi. 
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4.11.  Podstawowe informacje na temat powiązań Emitenta 

 

4.11.1. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ 

na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem 

w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu 

działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Emitent nie tworzy grupy kapitałowej w 

rozumieniu obowiązujących Emitenta przepisów o rachunkowości. 

 

4.11.2. Podstawowe informacje na temat powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych 

pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i 

nadzorczych Emitenta 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego pomiędzy osobami wchodzącymi w skład 

organów Emitenta występują następujące powiązania osobowe: 

 

lp. imię i nazwisko opis powiązania 

1.  Mateusz Jujka - Prezes Zarządu jest siostrzeńcem Andrzeja Budasza - Członka 

Rady Nadzorczej 

2.  Jolanta Srebrnicka - Wiceprezes Zarządu ---  

3.  Mikołaj Rubeńczyk - Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 

---  

4.  Andrzej Budasz - Członek Rady Nadzorczej jest stryjem Mateusza Jujki - Prezesa Zarządu 

5.  Łukasz Drązikowski - Członek Rady Nadzorczej jest szwagrem Mikołaja Rubeńczyka - 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

6.  Sebastian Kossak - Członek Rady Nadzorczej --- 

7.  Adam Osiński - Członek Rady Nadzorczej --- 

 

Poza powyżej opisanymi powiązaniami brak jest innych istotnych powiązań majątkowych, organizacyjnych lub 

personalnych pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych 

Emitenta. 

 

4.11.3. Podstawowe informacje na temat powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych 

pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i 

nadzorczych a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego pomiędzy Emitentem lub osobami 

wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorujących a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta, 

występują następujące powiązania osobowe: 
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Mateusz Jujka - Prezes Zarządu: 

• jest akcjonariuszem Emitenta, który na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego 

posiada łącznie 1.530.000 akcji Emitenta, reprezentujących 21,94 proc. kapitału zakładowego Emitenta 

oraz 21,94 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

  

Jolanta Srebnicka - Wiceprezes Zarządu Emitenta: 

• jest akcjonariuszem Emitenta, który na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego 

posiada łącznie 250.000 akcji Emitenta, reprezentujących 3,58 proc. kapitału zakładowego Emitenta oraz 

3,58 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta; 

• jest wspólnikiem akcjonariusza będącego jednocześnie założycielem Emitenta, tj. Przedsiębiorstwa 

Handlowego „Maks” sp. z o. o., który na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego 

posiada łącznie 2.670.000 akcji Emitenta, reprezentujących 38,27 proc. kapitału zakładowego Emitenta 

oraz 38,27 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

 

Emitent posiada zobowiązanie w wysokości 145.200 zł  wobec Tomasza Srebnickiego, osoby bliskiej dla 

Jolanty Srebnickiej - Wiceprezesa Zarządu Emitenta. Zobowiązanie związane jest z wykupem wierzytelności 

wobec Tonsil-Meble sp. z o.o. Wykupione wierzytelności wobec Tonsil-Meble sp. z o.o. zostały wykorzystane 

do dokonania rozliczenia z Meble Polskie sp. z o.o. - ceny nabycia środków trwałych (maszyn i urządzeń) do 

produkcji zestawów głośnikowych. Rozliczenie zostało dokonane w związku z faktem, iż Emitent posiadał 

wierzytelność wobec Tonsil-Meble sp. z o.o., a jednocześnie Tonsil-Meble sp. z o.o. posiadała wierzytelność 

wobec Meble Polskie sp. z o.o., której dłużnikiem co do zapłaty ceny nabycia maszyn i urządzeń do produkcji 

zestawów głośnikowych był Emitent. W efekcie takiego ukształtowania zasad rozliczeń pomiędzy stronami, 

Emitent był w stanie zapłacić cenę nabycia maszyn i urządzeń do produkcji zestawów głośnikowych 

przedstawiając do potrącenia wierzytelność, za którą Emitent będzie musiał dokonać zapłaty dopiero 

w przyszłości, przy czym zapłata nastąpi poprzez zaoferowanie akcji nowej emisji Emitenta w określonej cenie. 

Efektem ekonomicznym przyjęcia takiego modelu rozliczeń było wyposażenie Emitenta w niezbędne maszyny 

i urządzenia bez konieczności ponoszenia z tego tytułu wydatków w newralgicznym dla Emitenta okresie 

rozpoczęcia prowadzenia działalności. 

 

Nabycie maszyn (ciąg technologiczny Faltomat, okleiniarkaprofili Fritz KR - 5800, frezarka do korpusów WL-

30 S - Uciosarka - nastąpiło w lipcu 2012 roku). Cena nabycia maszyn wyniosła 422.259 zł (czterysta 

dwadzieścia dwa złote i dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto. Cena ta byłą równa ich wartości 

rynkowej ustalonej na podstawie opinii rzeczoznawcy z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego 

oraz maszyn i urządzeń. Cena została przez Emitenta zapłacona w całości. 

 

Do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Emitent nie zapłacił Tomaszowi Srebnickiemu 

ceny z tytułu wykupu opisanej powyżej wierzytelności Tomasza Srebnickiego wobec Tonsil-Meble sp. z o.o. 

W dniu 3 lipca 2012 roku Emitent zawarł z Tomaszem Srebnickim porozumienia, na mocy którego Tomasz 

Srebnicki (wierzyciel) będzie uprawniony do objęcia akcji nowej emisji Emitenta w zamian za środki 

przysługujące mu od Emitenta z tytułu ceny wykupu wierzytelności. Zgodnie z postanowieniami porozumienia 

cena emisyjna każdej poszczególnej akcji zostanie ustalona na podstawie średniego kursu zamknięcia akcji 

Emitenta notowanych na rynku NewConnect z ostatnich trzech miesięcy, ustalonego w dniu podjęcia 
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stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, 

pomniejszonego o 25 proc. Emitent zobowiązał się wobec Tomasza Srebnickiego, że oferta prywatna akcji 

nowej emisji skierowana do Tomasza Srebnickiego zostanie przeprowadzona do końca IV kwartału 2014 roku. 

Tomasz Srebnicki nie ma prawa do odmowy przyjęcia oferty akcji złożonej na opisanych powyżej warunkach. 

W efekcie wykonania postanowień porozumienia, cena emisyjna akcji nowej emisji, objętych przez Tomasza 

Srebcnickiego, zostanie potrącona z ceną nabycia opisanej powyżej wierzytelności Tomasza Srebnickiego 

wobec Tonsil-Meble sp. z o.o. Tomasz Srebnicki ma prawo do wystąpienia o spłatę przedmiotowej 

wierzytelności w formie gotówkowej tylko i wyłącznie w razie nie złożenia przez Emitenta oferty objęcia akcji 

na opisanych powyżej warunkach. 

 

Mikołaj Rubeńczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej: 

• jest akcjonariuszem Emitenta, który na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego 

posiada łącznie 200.000 akcji Emitenta, reprezentujących 2,87 proc. kapitału zakładowego Emitenta oraz 

2,87 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta; 

• jest wspólnikiem oraz Prezesem Zarządu akcjonariusza będącego jednocześnie założycielem Emitenta, 

tj. Przedsiębiorstwa Handlowego „Maks” sp. z o. o., który na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu 

informacyjnego posiada łącznie 2.670.000 akcji Emitenta, reprezentujących 38,27 proc. kapitału 

zakładowego Emitenta oraz 38,27 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

 

Sebastian Kossak - Członek Rady Nadzorczej: 

• jest akcjonariuszem Emitenta, który na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego 

posiada łącznie 250.000 akcji Emitenta, reprezentujących 3,58 proc. kapitału zakładowego Emitenta oraz 

3,58 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

 

Szymon Jujka - akcjonariusz Emitenta, który na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego 

posiada łącznie 350.000 akcji Emitenta, reprezentujących 5,02 proc. kapitału zakładowego Emitenta oraz 

5,02 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta - jest bratem Mateusza Jujki - Prezesa Zarządu 

Emitenta. 

 

Poza powyżej opisanymi powiązaniami brak jest innych istotnych powiązań majątkowych, organizacyjnych lub 

personalnych pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających 

i nadzorujących a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta. 

 

4.11.4.  Podstawowe informacje na temat 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) 

 

Autoryzowany Doradca nie jest podmiotem dominującym lub zależnym wobec Emitenta. Adam Osiński, 

będący Prezesem Zarządu Autoryzowanego Doradcy, jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Poza 

powiązaniem opisanym w zdaniu poprzednim brak jakichkolwiek innych istotnych powiązań majątkowych, 
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organizacyjnych lub personalnych pomiędzy Autoryzowanym Doradcą lub jego istotnymi akcjonariuszami, 

a Emitentem lub głównymi akcjonariuszami Emitenta. 
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4.11.5. Pozostałe powiązania organizacyjne pomiędzy Emitentem a podmiotami powiązanymi 

 z osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta lub 

 akcjonariuszami Emitenta 

 

Tonsil-Meble sp. z o.o 

 

Osoby powiązane z Emitentem są powiązane ze spółką Tonsil-Meble sp. z o.o. Spółka ta została założona 

w listopadzie 2004 roku przez Juliana Rubeńczyka. Do roku 2006 spółka nie prowadziła jakiejkolwiek 

działalności gospodarczej. W roku 2006 zarząd spółki podjął decyzję o rozpoczęciu działalności produkcyjnej 

w zakresie produkcji elementów meblowych oraz mebli. Produkcja została zlokalizowana w wydzierżawionym 

od likwidatora Tonsil S.A. zakładzie stolarskim we Wrześni, w jednej z hal produkcyjnych Tonsil S.A. W 

listopadzie 2006 roku spółka (wtedy: Meble Polskie sp. z o.o.) uzyskała ponadto zgodę likwidatora Tonsil S.A. 

na wykorzystanie nazwy „Tonsil” w firmie (nazwie) spółki. W związku z tym nastąpiła zmiana firmy spółki z 

Meble Polskie sp. z o.o. na Tonsil-Meble sp. z o.o. W zmianie firmy i możliwości używania członu „Tonsil” 

zarząd spółki upatrywał korzystnych efektów marketingowych. W omawianym okresie Tonsil-Meble sp. z o.o. 

oferowała klientom następujące produkty i usługi: 

 

Podstawową działalność Tonsil-Meble sp. z o.o. stanowiła więc produkcja mebli. Spółka zrealizowała szereg 

zleceń w zakresie wyposażenia meblowego, m.in. dla Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, PKP Cargo 

w Zawierciu, hotel AKWAWIT w Lesznie, oraz szereg innych. 

 

W roku 2009 Tonsil-Meble sp. z o.o. zakupiła środki trwałe (maszyny i urządzenia) do specjalistycznej 

produkcji stolarskiej. 

 

W roku 2010 Tonsil-Meble sp. z o.o. sprzedała część środków trwałych przeznaczonych do wąskoprofilowej  

produkcji obudów Meble Polskie sp. z o.o. (zbieżność nazw z pierwotną nazwą Tonsil-Meble sp. z o.o.) z 

uwagi na trudną sytuacje finansową Tonsil-Meble sp. z o.o. oraz konieczność opuszczenia hali produkcyjnej 

we Wrześni w związku z niespodziewaną zmianą właściciela nieruchomości, na której usytuowana była hala 

i rozpoczęciem wyburzania hali. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego wspólnikami Tonsil-Meble sp. z o.o. są: 

1/ Cogito sp. z o.o. w organizacji, przy czym transakcja zbycia udziałów przez Mikołaja Rubeńczyka na rzecz 

Cogito sp. z o.o. w organizacji nie została do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego 

ujawniona we właściwym rejestrze sądowym; 

2/ Julian Rubeńczyk; 

3/ Barbara Jujka. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego w skład Zarządu Tonsil-Meble sp. z o.o. 

wchodzą: 

1/ Julian Rubeńczyk - Prezes Zarządu; 

3/ Barbara Jujka - członek Zarządu. 
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Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego w skład Rady Nadzorczej Tonsil-Meble sp. z 

o.o. wchodzą: 

1/ Katarzyna Drązikowska; 

2/ Mateusz Jujka; 

3/ Kazimierz Rosiejka. 

 

Po zawieszeniu produkcji w maju 2010 roku wynikającym z konieczności opuszczenia hali produkcyjnej 

we Wrześni, Tonsil-Meble sp. z o.o. w praktyce nie podjęła już działalności produkcyjnej. Na dzień 

sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego działalność Tonsil-Meble sp. z o.o. jest ograniczona do 

administrowania jej majątkiem. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Tonsil-Meble 

sp. z o.o. nie prowadzi i nie zamierza prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. 

 

Meble Polskie sp. z o.o. 

 

Meble Polskie sp. z o.o. została zarejestrowana w dniu 18 czerwca 2008 roku przez Sąd Rejonowy Poznań - 

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS 0000308414. Meble Polskie sp. z o.o. funkcjonuje w obszarze zaplecza kooperacyjnego (obudowy 

drewniane do zestawów głośnikowych, opakowania tekturowe) przy produkcji zestawów głośnikowych, a w 

latach 2009-2010 również w zakresie dystrybucji wyrobów gotowych pod marką Tonsil. Działalność spółki była 

uprzednio warunkowana interesami pierwotnych udziałowców Joanny Oleśniewicz - dostawca płyt wiórowych, 

tektury, folii do okleinowania, a następnie Sławomira Wieszczecińskiego - dystrybutor wyrobów Tonsil. 

Odstąpienie przez udziałowców od planów związanych z rozwojem spółki spowodowało w konsekwencji 

zmianę profilu działania spółki, zmianę nazwy oraz poszukiwanie nowych rozwiązań organizacyjno - 

kapitałowych. Kolejni udziałowcy Meble Polskie sp. z o.o., tj. Jolanta Srebnicka oraz Sebastian Kossak 

(wspólnicy spółki od kwietnia 2010 roku), zdecydowali się w roku 2011 roku na sprzedaż Emitentowi 

wszystkich udziałów spółki w zamian za akcje Emitenta. Po wdrożeniu technologicznym wyrobów pod własną 

marką -  Zarząd Emitenta - realizując założoną strategię rozwoju firmy obejmującą uruchomienie własnej 

produkcji, mając na uwadze planowane wprowadzenie akcji Emitenta na NewConnect i związaną z tym 

konieczność uporządkowania struktury organizacyjnej i kapitałowej Emitenta, transparentność przepływów 

towarowych i finansowych oraz ograniczenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej - podjął w 

połowie 2012 roku decyzję o odkupieniu od Meble Polskie sp. z o.o. środków trwałych niezbędnych do 

produkcji zestawów głośnikowych oraz jednocześnie do sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów Meble 

Polskie sp. z o.o. i tym samym wyłączeniu Meble Polskie sp. z o.o. z grupy kapitałowej Emitenta. Nabycie i 

zbycie przez Emitenta udziałów w Meble Polskie sp. z o.o. nastąpiła w cenie nominalnej tych udziałów. 

 

Obecnie Meble Polskie sp. z o.o. dostarczają do Pylon S.A. półprodukty potrzebne do wyrobu opakowań 

kartonowych. Meble Polskie sp. z o.o. nie uczestniczy w jakikolwiek sposób w procesie produkcją zestawów 

głośnikowych i obudów głośnikowych. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym 

wspólnikami Meble Polskie sp. z o.o. są: 

1/ Subsydium sp. z o.o. w organizacji. 
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Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym w 

skład Zarządu Meble Polskie sp. z o.o. wchodzą: 

1/ Julian Rubeńczyk - Prezes Zarządu. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Prokurenci zgodnie z Krajowym Rejestrem 

Sądowym Meble Polskie sp. z o.o. to: 

1/ Barbara Jujka; 

2/ Lidia Ewa Michala. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Meble Polskie sp. z o.o. nie prowadzi i nie 

zamierza prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. 

 

 Meble Polskie S.A. 

 

Meble Polskie S.A. została założona w dniu 28 września 2010 roku przez Przedsiębiorstwo Handlowe „Maks” 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której wspólnicy, na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu 

informacyjnego, pełnią funkcje w organach Emitenta oraz są akcjonariuszami Emitenta. Spółka została 

zarejestrowana w dniu 13 kwietnia 2011 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000383369. 

 

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta w pierwotnym założeniu spółka została utworzona 

w celu prowadzenia projektu związanego z grami między pokoleniowymi i grami dla dzieci. Obecnie Meble 

Polskie S.A nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym 

akcjonariuszami Meble Polskie S.A. są: 

1/ Przedsiębiorstwo Handlowe „Maks” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym w 

skład Zarządu Meble Polskie S.A. wchodzą: 

1/ Jolanta Srebnicka - Prezes Zarządu. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym w 

skład Rady Nadzorczej Meble Polskie S.A. wchodzą: 

1/ Mikołaj Rubenczyk; 

2/ Mateusz Jujka; 

3/ Jacek Waśka. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Meble Polskie SA. nie prowadzi i nie zamierza 

prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. 
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4.12.  Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach Emitenta 

 

4.12.1. Opis działalności Emitenta 

 

Podstawową działalnością Emitenta jest produkcja: 

• sprzętu elektroakustycznego w postaci zestawów głośnikowych; 

• obudów do głośników. 

 

Ponadto Pylon S.A. jest także producentem opakowań z tektury. Na dzień sporządzenia niniejszego materiału 

informacyjnego produkcja opakowań z tektury stanowi działalność uzupełniającą w stosunku do 

podstawowego przedmiotu działalności Spółki, jakim jest produkcja sprzętu elektroakustycznego w postaci 

zestawów głośnikowych, a także obudów głośnikowych. 

 

W celu możliwie najskuteczniejszego zdywersyfikowania posiadanej oferty oraz w celu ułatwienia potencjalnym 

odbiorcom dostępu do oferowanych przez siebie produktów, Emitent dystrybuuje: 

1. sprzęt elektroakustyczny poprzez: 

• własny sklep internetowy: www.pylonsklep.pl, 

• uruchomiony pokój odsłuchowy, 

• współpracę z licznymi partnerami handlowymi na terenie Polski, którzy w ramach prowadzonych 

przez siebie sklepów oferują w sprzedaży produkty Emitenta. 

2. opakowania kartonowe we własnym zakresie na podstawie otrzymywanych zleceń od zewnętrznych 

podmiotów. 

 

Ponadto Emitent świadczy usługi związane z montażem oraz kontrolą sprzedawanego sprzętu 

elektroakustycznego. 

 

Działalność Emitenta skierowana jest do odbiorców detalicznych, a w przypadku produkcji opakowań 

kartonowych oraz obudów do głośników także hurtowych. 

 

4.12.2. Model biznesowy Emitenta 

 

Model biznesowy Emitenta opiera się w szczególności na produkcji sprzętu elektroakustycznego w postaci 

zestawów głośnikowych, obudów do głośników, a także produkcji opakowań kartonowych. Celem 

optymalizacji kosztów związanych z produkcją sprzętu elektroakustycznego, a także papierniczych opakowań 

kartonowych Emitent prowadzi działalność produkcyjną w zakładzie zlokalizowanym w Jarocinie. W zakładach 

tych wytwarzane są podzespoły sterujące do przetworników elektroakustycznych (głośniki), obudowy do 

głośników oraz dokonywany jest montaż gotowych zestawów głośnikowych. Produkcja odbywa się na 

specjalistycznych liniach technologicznych, będących własnością Emitenta). Sprzedaż produktów 

przygotowywanych na terenie tego zakładu generuje ok. 40 proc. przychodów ze sprzedaży produktów 

Emitenta. Pozwala to redukować koszty zlecania podwykonawstwa poszczególnych produktów Emitenta 

podmiotom zewnętrznym, a także koszty związane z najmem magazynów. 
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Ukosy, dostosowanie oklejonej formatki pod montaż obudowy. 
Źródło: Emitent 
 

 
Rozkrój płyty wiórowej pod wielkość obudów głośnikowych 
Źródło: Emitent 
 

Jednym z podstawowych elementów zestawów głośnikowych produkowanych przez Emitenta są przetworniki 

elektroakustyczne (głośniki). Emitent dąży do tego, aby we wszystkich produkowanych przez siebie zestawach 

stosować głośniki oparte na oryginalnych, własnych rozwiązaniach technologicznych, które tworzone są przez 

zespół Emitenta. Następnie Emitent zleca zewnętrznym podmiotom wytworzenie przedmiotowego elementu 

na podstawie sporządzonego przez Spółkę projektu. Wysoka jakość produktów Emitenta jest między innymi 

wynikiem budowania przez Emitenta trwałych relacji kooperacyjnych z dostawcami przetworników 

elektroakustycznych (głośniki). 

 

Emitent zakłada przy tym wzrost osiąganych przez Emitenta wyników finansowych dzięki: 

• koncentracji na produkcji oraz dystrybucji sprzętu elektroakustycznego, 

• stopniowym rozszerzaniu oferty sprzętu audio produkowanego przez Emitenta; na dzień 31 grudnia 2012 

roku przychody Emitenta pochodzą w: 

o 38 proc. - ze sprzedaży sprzętu elektroakustycznego 

o 62 proc. - ze sprzedaży artykułów tekturowych (kartony i opakowania); 
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• zawieraniu kolejnych umów o współpracę z najważniejszymi na polskim rynku dystrybutorami sprzętu 

elektronicznego, a także uruchomienie sieci salonów sprzedaży sprzętu elektronicznego pod własną marką 

„Pylon”. 

 

Prawa własności intelektualnej 

 

Znak towarowy „Pylon”, którym posługuje się Emitent został zarejestrowany w rejestrze znaków towarowych 

Urzędu Patentowego RP w dniu 30 września 2011 roku pod numerem 390912. 

 

Emitent wskazuje, iż posiada także wszelkie prawa autorskie do projektów sprzętu elektroakustycznego 

wytwarzanego w ramach prowadzonej działalności (dotyczy to każdego poszczególnego elementu zestawu 

głośnikowego, w tym także głośników produkowanych przez podmioty zewnętrzne na zlecenie Emitenta). 

 

Ponadto na dzień sporządzania niniejszego dokumentu informacyjnego, Emitent podjął czynności których 

celem jest ochrona znaków przemysłowych dla poszczególnych linii zestawów głośnikowych w Europejskim 

Urzędzie Patentowym. Emitent wskazuje, iż w wyniku oceny przeprowadzonej przez Komisję Konkursową 

projektu „Ochrona własności intelektualnej firmy Pylon S.A. poprzez zgłoszenie 12 wzorów wspólnotowych w 

Europejskim Urzędzie Patentowym” będącego przedmiotem wniosku o dofinansowanie złożonego przez 

Spółkę w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.4. Poddziałania 5.4.1. 

„Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej”, projekt ten uzyskał pozytywną ocenę 

i oczekuje na zakończenie procedury aplikacyjnej. Emitent zakłada, iż zamknięcie procedury aplikacyjnej i 

podpisanie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości powinno nastąpić w terminie do końca lipca 

2013 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 123 370,44 zł, a kwota dofinansowania to 50.291,13 zł. 

 

4.12.3. Produkty 

 

Sprzęt elektroakustyczny 

 

Emitent konsekwentnie realizując obrany kierunek rozwoju jako producent zestawów głośnikowych 

oferowanych klientom pod marką „Pylon”, na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego 

opracował oraz wdrożył cztery linie produktowe, obejmujące siedem produktów. 

 

Aktualna oferta sprzętu elektroakustycznego Emitenta obejmuje: 

• zestawy głośnikowe, 

• obudowy głośnikowe. 

 

 

 

 

 

1. Zestawy głośnikowe 



Dokument Informacyjny Pylon S.A. 

strona 100 z 201 

 

Linia Amber - zestaw głośnikowy Amber to 

kolumny stworzone do grania muzyki rozrywkowej, 

odznaczające się wyjątkowo dynamicznym, żywym i 

ekspresyjnym brzmieniem. Dzięki zastosowaniu 

dużego głośnika niskotonowego, o średnicy 27 cm 

oraz dodatkowo wyposażonego w potężny układ 

magnetyczny możliwe jest osiąganie w zestawie 

głośnikowym Amber wysokich poziomów ciśnienia 

akustycznego, przy jednoczesnym zachowaniu niskich 

zniekształceń. Całości dopełnia kompresyjny głośnik 

wysokotonowy, wyposażony w tubę poprawiającą 

efektywność i obniżającą zniekształcenia w 

kluczowym zakresie wyższej średnicy. 

 

 

Linia Topaz - zestawy głośnikowy Topaz to 

dwudrożny zestaw głośnikowy zbudowany w oparciu 

o starannie wyselekcjonowane celulozowe 

przetworniki. Głośnik średniowysokotonowy 

zapewnia rzadko spotykaną finezję i naturalność w 

reprodukowanym przez siebie paśmie, jego 

uzupełnieniem jest 17 cm głośnik 

niskośredniotonowy z powlekaną membraną. 

Zwrotnica wykonana jest z komponentów wysokiej 

klasy, której dopełnieniem jest okablowanie z miedzi 

beztlenowej. Kolumny Topaz dzięki swej ujmującej 

muzykalności sprawdzą się z każdym gatunkiem 

muzycznym w pomieszczeniach do 25m2.  
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Linia Sapphire - zestaw głośnikowy Sapphire 

to referencyjny zestaw głośnikowy, oparty w całości 

o własne rozwiązania w zakresie przetworników 

elektroakustycznych (tzw głosniki OEM). Wszystkie 

głośniki użyte w zestawie są optymalizowane nie tylko 

pod kątem uzyskania doskonałych możliwości 

własnych, ale również pod kątem współpracy między 

sobą. Głośnik niskotonowy to 22 cm jednostka 

z silnym układem magnetycznym, klasyczną 

papierową membraną i wentylacją cewki. Na średnicy 

pracuje wyspecjalizowany przetwornik 15 cm z 

zaawansowanym układem magnetycznym 

wyposażonym w miedziane pierścienie farady'a 

redukujące zniekształcenia do minimum, w tym 

krytycznym zakresie częstotliwości. Całości dopełnia 

jedwabna kopułka o średnicy 25 mm, wyposażona w 

aluminiowy front oraz podwójny magnes ze 

zintegrowaną komorą wytłumiającą. 

 

 

 

Linia Pearl - zestawy głośnikowe Pearl to 

dwudrożne kolumny wolnostojące, oparte o starannie 

wyselekcjonowane przetworniki stanowiące własne 

rozwiązania  konstrukcyjne. Głośnik wysokotonowy 

posiada tekstylną kopułkę oraz wzmocniony układ 

magnetyczny. Głośnik niskotonowy ze sztywną 

membraną z włókna szklanego, ma dodatkową 

wentylację pod dolnym zawieszeniem, redukującą 

zjawisko kompresji przy większych poziomach 

głośności. Solidna obudowa ze wzmocnieniem oraz 

okablowanie linką z miedzi beztlenowej i 

komponenty w zwrotnicy dopełniają całości od 

strony konstrukcyjnej. W skład linii Pearl wchodzą 

zestawy Pearl Front. 
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Pearl Monitor - zestaw głośnikowy Pearl Monitor 

łączy w sobie wszystkie zalety brzmieniowe 

wolnostojących Pearl, oferując je jednocześnie 

w mniejszej - podstawkowej obudowie. Dedykowane 

do niedużych pomieszczeń jako samodzielne zestawy 

stereo lub jako zestawy satelitarne w systemach kina 

domowego. Pearl Monitor są dwudrożną konstrukcją 

opartą o starannie wyselekcjonowane przetworniki. 

Głośnik wysokotonowy posiada tekstylną kopułkę 

oraz wzmocniony układ magnetyczny. Natomiast 

głośnik niskotonowy ze sztywną membraną z włókna 

szklanego, ma dodatkową wentylację pod dolnym 

zawieszeniem, redukującą zjawisko kompresji przy 

większych poziomach głośności. 

 

 

Linia Pearl Sat - kolumny Pearl Sat zostały 

stworzone, z myślą o pracy w charakterze 

głośników efektowych w zestawie kina domowego. 

Identyczny jak w modelu podłogowym głośnik 

wysokotonowy, wraz ze zwrotnicą 

zoptymalizowaną pod kątem zgrania fazowego z 

pozostałymi zestawami serii Pearl, zapewnia pełną 

synergię kompletnego zestawu kina domowego. 

Głośnik niskotonowy ze sztywną membraną z 

włókna szklanego, ma dodatkową wentylację pod 

dolnym zawieszeniem, redukującą zjawisko 

kompresji przy większych poziomach głośności. 

Rozmieszczenie głośników jest zoptymalizowane 

pod kątem maksymalnego zbliżenia centr 

akustycznych, natomiast bardzo kompaktowa 

obudowa, zapewnia dużą sztywność i jednocześnie 

ułatwia instalację zestawów w pomieszczeniu 

odsłuchowym. 
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Pearl Center - zestaw Pearl Central został 

stworzony, z myślą o pracy w charakterze głośnika 

centralnego w zestawie kina domowego. Identyczny 

jak w modelu podłogowym głośnik wysokotonowy, 

wraz ze zwrotnicą zoptymalizowaną pod kątem 

zgrania fazowego z pozostałymi zestawami serii 

Pearl, zapewnia pełną synergię kompletnego 

zestawu kina domowego. Głośnik niskotonowy ze 

sztywną membraną z włókna szklanego, ma 

dodatkową wentylację pod dolnym zawieszeniem, 

redukującą zjawisko kompresji przy większych 

poziomach głośności. Rozmieszczenie głośników 

jest zoptymalizowane pod kątem maksymalnego 

zbliżenia centr akustycznych, natomiast bardzo 

kompaktowa obudowa, zapewnia dużą sztywność i 

jednocześnie ułatwia instalację kolumny w 

pomieszczeniu odsłuchowym. 

 

 

Emitent wskazuje, iż w związku z produkcją, a następnie dystrybucją sprzętu elektroakustycznego świadczy 

także dodatkowe usługi związane z montażem oraz kontrolą sprzedawanego sprzętu elektroakustycznego. 

 

Ponadto Emitent udziela nabywcom swojego sprzętu elektroakustycznego 36-miesięcznej gwarancji. 

W przypadku jakiejkolwiek zasadnej reklamacji produktów oferowanych przez Emitenta gwarancja ta jest 

realizowana na zasadach serwisu, tj. usunięcia wszelkich wad produkcyjnych bez ponoszenia jakichkolwiek 

dodatkowych kosztów przez klienta. 

 

Pokój odsłuchowy 

 

Celem zachęcenia potencjalnych klientów do zakupu sprzętu elektroakustycznego pod własną marką „Pylon”, 

Emitent w dniu 21 marca 2012 roku uruchomił pokój odsłuchowy. 

 

Pokój ten został zaprojektowany tak, aby warunki panujące w nim były zbliżone do pomieszczeń w domach 

klientów, gwarantując odsłuch kolumn w niemal każdym zestawieniu: 2.0, 5.0, a nawet 7.1. 
 

Dzięki takiemu rozwiązaniu Emitent umożliwia klientom prezentację każdego zestawu głośnikowego 

oraz możliwość bezpośredniego zapoznania się z ich kolorystyką oraz designem. 
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2. Obudowy głośnikowe 

 

Dzięki posiadanemu zapleczu w postaci parku maszynowego w Jarocinie, Emitent jest jednym z liderów 

w produkcji obudów do głośników w Polsce. 
 

Emitent wykonuje obudowy z płyty wiórowej 12 mm, 16 mm, 18 mm i płyty MDF 12mm, 16 mm, 18 mm. 

Gotowe produkty są okleinowane folią PCV w szerokiej gamie kolorów. Dzięki bogatemu wyposażeniu 

technologicznemu (pięć linii montażowo - produkcyjnych) Emitent w krótkim czasie jest w stanie 

wyprodukować obudowy z krawędzią prostą lub zakrzywioną, a także wykonać na indywidualne zlecenie klienta 

np. obudowy wykonane w litym drewnie wykończone na wysoki połysk (lakier fortepianowy) lub olejowoskiem 

(okleina naturalna). 

  
* Źródło Emitent  

 

--- 
 

Emitent wskazuje, iż produkcja sprzętu elektroakustycznego w postaci zestawów głośnikowych oraz obudów 

do głośników odbywa się w zakładzie zlokalizowanym w Jarocinie. 

 

Zgodnie z warunkami umowy najmu pomieszczeń w Jarocinie, czynsz najmu jest rozliczany z ceną sprzedaży 

opakowań z tektury produkowanych przez Emitenta (w zakładzie w Przyborkach) dla wynajmującego. Cena 

sprzedaży opakowań z tektury będzie ceną rynkową i w związku z powyższym nie będzie ona w jakikolwiek 

sposób odbiegać od cen ustalanych z innymi odbiorcami przedmiotowego produktu Emitenta. Dzięki takiemu 

sposobowi rozliczania między stronami umowy najmu, Emitent będzie w stanie obniżyć koszty produkcji 

sprzętu elektroakustycznego w postaci zestawów głośnikowych oraz obudów do głośników o koszty związane 

z dzierżawą pomieszczeń w Przyborkach, a dzięki dodatkowym zleceniom na produkcję opakowań z tektury 

otrzymywanym od wynajmującego, które posłużą do rozliczenia czynszu najmu z pomieszczenia w Jarocinie, 

Emitent będzie mógł przeznaczyć wygenerowane w ten sposób środki finansowe na inne cele, w tym 

w szczególności na przygotowywanie nowych produktów, co w konsekwencji powinno korzystnie wpłynąć na 

wyniki finansowe i pozycję rynkową Emitenta. 
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3. Opakowanie kartonowe 

 

W ramach prowadzonej działalności Emitent zajmuję się także produkcją opakowań z kartonu. Emitent 

produkuje przedmiotowe opakowania na zlecenie podmiotów zewnętrznych. W ten sposób uzyskane 

przychody ze sprzedaży pozwalają Emitentowi zapewnić środki niezbędne do bieżącego funkcjonowania 

Spółki, w tym w szczególności środki na przygotowywanie nowych produktów.  
 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego przychody ze sprzedaży tektury falistej oraz 

opakowań z tektury stanowią ok. 60 proc. całości przychodów. Docelowo, mając na względzie stały wzrost 

sprzedaży sprzętu elektroakustycznego, Emitent planuje zmniejszyć udział sprzedaży papierniczych opakowań 

kartonowych  do poziomu 20 proc. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego produkcja opakowań z tektury stanowiąca 

działalność uzupełniającą w stosunku do podstawowego przedmiotu działalności Spółki odbywa się 

w zakładzie zlokalizowanym w Przyborkach. Emitent wskazuje przy tym, że docelowo zamierza przenieść 

produkcję opakowań z tektury do zakładu w Jarocinie, co powinno nastąpić najpóźniej w terminie do końca II 

kwartału 2014 roku. 

 

 

  
Źródło: Emitent 

 

4.12.4. Dystrybucja produktów 

 

Podstawowym kanałem dystrybucji sprzętu elektroakustycznego wyprodukowanego przez Emitenta są salony 

sprzedaży pomiotów zewnętrznych, z którymi Emitent nawiązał stałą współpracę. Na dzień sporządzenia 

niniejszego dokumentu informacyjnego Emitent współpracuje z osiemnastoma salonami audio (w tym 

internetowymi) na terenie całej Polski takimi jak: 

• LBX Łukasz Bergiel w Jaworznie (www.lbx.com); 

• Audiofil Gandalf Andrzej Sztechman w Warszawie; 

• Audiosfrefa.pl w Poznaniu; 

• Audiopol S.C. Norbert Nawrot Paweł Burkowski w Zielonej Górze; 

• Hi Fi Ja i Ty Iwona Cieślak w Gdańsku. 

 

Zgodnie z panującą na rynku praktyką związaną z dystrybucją sprzętu elektroakustycznego, Emitent nie zawiera 

z dystrybutorami umów zapewniających Emitentowi stały przychód. Sprzedawcy sprzętu audio, na bieżąco 
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monitorując rynek pod kątem popytu na dane produkty (recenzje, artykuły w prasie branżowej), podejmują 

decyzję o tym jakie produkty znajdują się w ich ofercie. Emitent rozlicza się z dystrybutorami na podstawie 

wystawionych przez Emitenta faktur VAT. 

 

Odbiorcy 

 

Działalność Emitenta skierowana jest do odbiorców detalicznych, a w przypadku produkcji opakowań 

kartonowych oraz obudów do głośników, także hurtowych, na podstawie otrzymywanych od tych podmiotów 

zleceń. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Emitent stale współpracuje 

z następującymi podmiotami: 

1. w przypadku produkcji obudów do głośników: 

• Hurtownia Artykułów Przemysłowych U. Nawrocik Wieszczecińska; 

• TONSIL Sławomir Wieszczeciński; 

2. w przypadku produkcji opakowań kartonowych: 

• Paged Meble S.A.; 

• GSON INTEGRA w Gnieźnie; 

• FORMATPOL sp. z o.o. 

 

4.12.5. Dostawcy głośników 

 

Jednym z elementów zestawów głośnikowych produkowanych przez Emitenta są przetworniki 

elektroakustyczne (głośniki). Emitent na podstawie umów cywilnoprawnych zleca zewnętrznym podmiotom 

wytworzenie przedmiotowego elementu na podstawie własnego projektu. Na dzień sporządzenia niniejszego 

dokumentu informacyjnego głównym dostawcą głośników produkowanych na podstawie sporządzonego 

projektu przez Emitenta jest: STX Sławomir Trzaskowski (www.stx.pl). 

 

Ponadto w przypadku niektórych produktów (kolumn głośnikowych), Emitent korzysta z gotowych projektów 

głośników wytwarzanych przez innych producentów sprzętu elektroakustycznego, uwzględniając przy tym 

wymóg konkretnych specyfikacji danego produktu. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu 

informacyjnego, Emitent korzysta z usług: 

• STX Sławomir Trzaskowski (www.stx.pl), 

• Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego GEHRKE Szymon Gehrke (www.visaton-polska.pl), 

• Fountek Electronics Co. Ltd. 

 

4.12.6. Zespół Emitenta 

 

Istotne znaczenie dla działalności Emitenta ma czynnik ludzki. Klienci są bardzo świadomi swoich potrzeb 

i oczekują od Emitenta nie tylko produktów o odpowiednio niskiej cenie, ale również dostarczenia im 

niezbędnej wiedzy na temat wielu technicznych parametrów oferowanych produktów, co jest jedną z cech 

charakterystycznych branży. Pracownicy Emitenta posiadają odpowiednią wiedzę oraz umiejętności do 

skutecznego i atrakcyjnego dla klienta sposobu doradzania przy dokonywaniu przez klienta wyboru (w ramach 

prowadzonego sklepu internetowego: www.pylonsklep.pl). 
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Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Emitent zatrudnia 12 osób, w tym: 

• cztery osoby - na podstawie kontaktów menadżerskich, 

• osiem osób - na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło. 

 

4.12.7. Sytuacja finansowa 

 

Wyszczególnienie 2011 2012 31.03.2013* 

Kapitał własny 101.360,11 950.352,46 955.118,99 

Zapasy, w tym: 2.700,83 82.830,79 154.737,93 

Materiały 2.700,83 21.945,07 25.679,12 

Półprodukty i produkty w toku --- 19.002,12 56.995,11 

Produkty gotowe --- --- --- 

Towary --- 3.076,92 3.523,85 

Zaliczki na dostawy --- 38.806,68 68.539,85 

Należności krótkoterminowe 94.152,53  488.888,28 649.759,33 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5.000,59 95.011,26 94 514,75 

Zobowiązania długoterminowe --- 161.043,80 160.096,95 

Zobowiązania krótkoterminowe 184.976,25 121.904,51 280.847,64 

Amortyzacja 95,66 20.599,81 12.159 

Przychody netto ze sprzedaży 78.965,15 1.434.515,45 324.600,96 

Zysk (strata) ze sprzedaży (41.997,81) 120.643,37 9.450,87 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (4.598,37) 99.941,03 8.883,53 

Zysk brutto 1.913,11 96.422,35 8.692,53 

Zysk netto 1.360,11 68.864,35 4.766,53 

dane w PLN, * wyniki nie zbadane przez biegłego rewidenta 

 

Zestawienie danych finansowych zaprezentowanych powyżej wskazuje na stały rozwój działalności Emitenta. 

Działania Spółki prowadzą do ciągłego poszerzania oferty, co skutkuje stałym pozyskiwaniem nowych 

klientów i pozwala na uzyskanie coraz lepszych wyników finansowych (prognoza wyników finansowych 

Emitenta została zaprezentowana w rozdz. 4.12.11.). 

 

Odnosząc się do wybranych pozycji aktywów Emitenta - „Półprodukty i produkty w toku” oraz „Towary” - 

Emitent wskazuje, iż do lipca 2012 roku, produkcja oraz montaż produktów Emitenta była wykonywana przez 

spółkę Meble Polskie sp. z o.o., będąca spółką zależną od Emitenta. W związku ze zbyciem przez Emitenta, w 

dniu 6 lipca 2012 roku 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej oraz nabyciu od spółki 

Meble Polskie Sp. z o.o. (17 lipca 2012 roku) maszyn umożliwiających Spółce utworzenie własnych linii 

produkcyjno - montażowych w zakładzie w Jarocinie (szerzej w rozdz. 4.19.), Emitent na dzień sporządzenia 

niniejszego dokumentu informacyjnego prowadzi produkcję zestawów głośnikowych oraz opakowań 

kartonowych, a także montaż sprzętu elektroakustycznego z wykorzystaniem maszyn stanowiących własność 

Emitenta. 
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Sprzedaż produktów Emitenta 

 

Emitent wskazuje, iż w I kwartale 2013 roku sprzedał 180 zestawów głośnikowych za łączną kwotę 124.300 zł, 

co przewyższa o połowę wartość sprzedaży zestawów głośnikowych w analogicznym kwartale 2012 roku (64 

323,80 zł za 178 sztuk). Niewielki wzrost liczby sprzedanych zestawów głośnikowych w porównaniu z I 

kwartałem 2012 roku jest wynikiem podjętej przez Zarząd Emitenta decyzji o skoncentrowaniu się w I kwartale 

2013 roku na promocji droższych (w cenach sprzedaży) zestawów głośnikowych Sapphire oraz Topaz. Na 

dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego w toku produkcji znajduje się 450 zestawów w 

głośnikowych, przy czym realizacja zleceń otrzymanych na 230 zestawów głośnikowych powinna nastąpić do 

końca lipca 2013 roku. 

 

Ponadto w I kwartale 2013 roku Emitent zrealizował zlecenia na 450 obudów do głośników za łączną kwotę 

64.700 zł. 

 

4.12.8. Otoczenie rynkowe Emitenta 

 

Na przestrzeni ostatniej dekady zaobserwowano wzmożony wzrost produkcji i sprzedaży głośników i zestawów 

głośnikowych. Tendencja zwyżkowa została wygaszona w latach 2008 - 2009. Wynikało to z pierwszej odsłony 

trwającego światowego kryzysu gospodarczego. Lata 2010 - 2011 to powrót do poziomu produkcji i sprzedaży 

z okresu 2006-2007. Obecny poziom wyznacza okresową stabilizację popytu na „głośniki i zestawy 

głośnikowe”. Zważywszy na stały wzrost bogactwa Polaków, popyt w długoterminowej prognozie będzie się 

zwiększał. 

Produkcja gło śników i zestawów gło śnikowych
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Wartość produkcji sprzedanych wyrobów w Polsce przedstawia się następująco: 
 
Rok Wartość 

2009 23.220.604,4 

2010 28.817.110,8 

2011 21.147.083,4 

* dane w PLN 
 

W ujęciu ilościowym, w sprzedaży na rynku głośników w Polsce dominowały zdecydowanie te firmy, które były 

liderami na rynku sprzętu audio-video, czyli np.: Panasonic, Philips, Sony, Samsung, LG i Thomson. Duże, 

powszechne i znane firmy typu Sony mają w swojej ofercie konkurencyjne cenowo kolumny, jednak nie 

zdobyły uznania rynku jak i miejsca na nim. W specjalistycznych salonach audio nie ma produktów dużych 

międzynarodowych koncernów typu Sony, Samsung. Także wielkość jak i dynamika wzrostu sprzedaży 

najtańszych, wyprodukowanych przez nieznane na rynku podmioty, zestawów stopniowo się zmniejsza. 

 

Zdecydowanie odmienna, w porównaniu do struktury w ujęciu ilościowym, jest struktura sprzedaży głośników 

w ujęciu wartościowym. O ile w strukturze ilościowej dominowała sprzedaż głośników „w jednolitej 

obudowie”, to w strukturze wartościowej dominowała sprzedaż głośników „luzem”. Głośniki te stanowiły 

blisko 50 proc. ogólnej wartości sprzedaży głośników i zestawów głośnikowych w Polsce. Świadczy to o bardzo 

dużym spolaryzowaniu tego rynku. Z jednej strony występuje bowiem jego „część masowa” sprawiająca 

wrażenie dominacji na rynku, z drugiej zaś tzw. część „niszowa”, ze sprzedażą kilkuset tysięcy sztuk rocznie 

komponentów Hi-Fi „luzem” (amplitunerów, wzmacniaczy, tunerów, odtwarzaczy CD) wraz z indywidualnie 

dokupowanymi i dobieranymi do nich zestawami głośnikowymi. Te „niszowe” zakupy dokonywane są 

najczęściej w specjalistycznych salonach sprzedaży, a zdecydowanie rzadziej w sieciach handlowych. Firmy, 

które dominują w ilościowej strukturze sprzedaży głośników w Polsce, czyli zarazem te, które dominują 

w ilościowej strukturze sprzedaży sprzętu elektroakustycznego powszechnego użytku, w wartościowej 

strukturze sprzedaży głośników nie odgrywają już tak dużej roli. Dominującą pozycję zajmują te firmy, które od 

wielu lat „specjalizują się” na rynku polskim w sprzedaży sprzętu Hi-Fi (Hi-End), ale przede wszystkim sprzętu 

z co najmniej „średniej”, a najczęściej „górnej półki” cenowej. 

 

W Polsce istnieje wiele firm, które mają w swojej ofercie zestawy głośnikowe. Jednakże większość z nich 

ma charakter „garażowy” a tym samym mają ograniczone możliwości podaży. Wynika to z braku zaplecza 

technologicznego, wyspecjalizowanych pracowników oraz koncepcji biznesu opartej na zamówieniach 

indywidualnych. Producentów mających możliwości wytwarzania powtarzalnych zestawów, mających zaplecze 

logistyczne oraz możliwość dostarczenia produktu w całej Polsce, a także realizować eksport, który obejmie 

kraje Unii Europejskiej jest nie wiele. 

 

Na polskim rynku związanym z branżą, w której działa Emitent, istnieje niewiele bezpośrednich konkurentów 

produkujących zestawy głośnikowe na taką skalę i posiadających takie zaplecze techniczne jak Emitent. 

Do podmiotów takich można zaliczyć wyłącznie Tonsil Sławomir Wieszczecińsk i powiązaną z nim Hurtownię 

Artykułów Przemysłowych Andrzej Wieszczeciński. 

 



Dokument Informacyjny Pylon S.A. 

strona 110 z 201 

Konkurencję Emitenta stanowią natomiast podmioty o tożsamym przedmiocie działalności mające swoje 

siedziby w innych krajach: 

1. Canon Bretagne (www.canon-bretagne.fr); 

2. JBL (http://www.jbl.com); 

3. Monitor Audio (http://www.monitoraudio.com). 

 
4.12.9. Przewagi konkurencyjne Emitenta 

 

Emitent realizuje konsekwentnie działania mające na celu budowę i umacnianie jego pozycji konkurencyjnej 

na rynku sprzętu elektroakustycznego. 

 

Przewagę konkurencyjną na rynku zapewnia Emitentowi: 

• produkcja zestawów głośnikowych pod własną, rozpoznawalną na rynku marką; 

• rozbudowane zaplecze produkcyjne, w szczególności własny zakład produkcyjno - montażowy 

w Jarocinie; 

• doświadczony zespół. 

 

Podkreślenia wymaga także fakt, iż jednym z najistotniejszych elementów mających wpływ na ilość 

sprzedawanych produktów przez Emitenta są artykuły oraz recenzje publikowane w prasie branżowej oraz 

w Internecie. Dzięki takim recenzjom jak: 

 

1. Na łamach HD-Opinie przetestowaliśmy wcześniej monitory Pylon Audio Pearl. Te znakomite (szczególnie w relacji koszt-

efekt) kolumny zdobyły u nas zasłużone wyróżnienie „wybór redakcji”. To jeden z tych produktów, które można polecić bez 

żadnych „ale”, bez obawy że komuś rzecz nie przypadnie do gustu. Za te pieniądze moim zdaniem nie da się na rynku 

kupić nic lepszego. Powiem więcej, można mieć półtora tysiąca złotych i nadal Perły są bezkonkurencyjne, dopiero kwoty 2-3 

krotnie wyższe pozwalają nabyć coś wyraźnie lepszego. Oczywiście znajdą się tacy, którym nie będzie odpowiadał design. Inni 

z miejsca (nie wiedzieć czemu) skreślają rodzime produkty, szukając „lepszej” oferty wśród producentów masówki (szacowne 

logo, taśma w jednej z azjatyckich fabryk). To, że w Polsce można zrobić produkt na poziomie nie trzeba nikogo 

przekonywać - przykładów aż nadto. W przypadku producenta spod Wrześni dochodzi jeszcze jeden, bardzo ważny 

czynnik, szczególnie w Polsce, gdzie nadal jednym z podstawowych kryteriów jest cena: wyroby Pylon Audio są po prostu 

tanie i to zarówno w odniesieniu do konkurencji, jak i obiektywnej oceny - trudno sobie wyobrazić tańszy produkt, nawet 

przyjmując za wzorzec wyroby kolumnopodobne z Chin. W tym wypadku niska cena współgra z wysoką jakością. Taka 

sytuacja generalnie zdarza się niezbyt często, a biorąc poprawkę na europejskich producentów bardzo rzadko.1 

 

2. Pylon Audio Topaz są takim właśnie produktem. Wcześniej testowaliśmy monitory Pearl, które wywarły na nas ogromne 

wrażenie. Topazy wpisują się w DNA producenta – płacimy niewiele za coś, co zagwarantuje nam mnóstwo satysfakcji, 

pozwoli cieszyć się muzyką, może być docelowym elementem systemu, dzięki swojej uniwersalności i - po prostu - bardzo 

dobremu brzmieniu. Produkt roku 2012 to rzecz, którą bez cienia wątpliwości polecilibyśmy każdemu, kto poszukuje 

solidnych kolumn podłogowych. I nie mówię tutaj o sprzęcie przez pryzmat ceny - ta jest niewątpliwie bardzo atrakcyjna, ale 

gdyby ktoś szukający głośników zapytał mnie na co wydać 5000 złotych, odpowiedziałbym: sprawdź produkty Pylon 

Audio, a przede wszystkim sprawdź zestaw Topaz. Wśród rynkowych propozycji można niewątpliwie znaleźć bardzo udane 

                                                      
1 Źródło: www.hd-opinie.pl 
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produkty, dzisiaj - co podkreślał w wywiadach ambasador marki Marantz, Ken Ishiwata - można za niewielkie pieniądze 

kupić doskonałe kolumny. To świetna wiadomość dla miłośników dobrego brzmienia. Topazy zaliczają się do takich właśnie 

produktów. Dodatkową korzyścią jest to, że w tym przypadku nie mamy wrażenia że owszem, gra to fantastycznie, ale 

jednocześnie kosztuje nieprzyzwoicie dużo pieniędzy. Tutaj nie ma tego dylematu, bo każda złotówka zainwestowana jest 

w to, co dociera do naszych uszu, wywołując uśmiech na naszej twarzy. Zadowolenie oraz radość z posiadania - tak, to 

niewątpliwie coś, czym musi się wyróżniać produkt roku HD-Opinie.pl. Topazy mają to coś.2 

 

3. Kolumny Sapphire są pokaźne, mają stosunkowo duży głośnik niskotonowy i podświadomie oczekujemy, że zagrają niskim, 

mocnym, może nawet „przewalonym” basem. Wynika to z kontaktu ze zbyt dużą ilością tak właśnie grających kolumn, 

które - bez względu an ich cenę - z „wymiarów” robią „ilość”. Projektanci z Pylona zrobili jednak coś innego - wykorzystali 

duży głośnik wysokotonowy, w dużej komorze, do wykreowania dużego dźwięku, do umożliwienia grania nawet bardzo 

głośno bez żadnej kompresji, bez wrażenia, że coś się w systemie zatyka. Kolumny brzmią w bardzo „wyzwolony” sposób, 

tj. wydają się nie mieć ograniczeń - są dynamiczne, zrównoważone, a nade wszystko koherentne. To nie są najlepsze 

konstrukcje na świecie, znam także kilka innych propozycji w tej cenie, które też mają coś do powiedzenia. Sapphire'y mają 

też swoje słabości, co nie omieszkam powiedzieć. Jednak ta kombinacja cech, o której powiedziałem sprawia, że to niezwykle 

ciekawa propozycja. Co ciekawe, niekoniecznie w pierwszym rzędzie dla miłośników ciężkiego rocka i gęstej elektroniki - 

choć to też - ale głównie dla ludzi słuchających jazzu i klasyki.(...) To bardzo niedrogie, ładnie wykonane kolumny. Ich 

przetworniki są bardzo fajne, ze szczególnym wskazaniem na głośnik wysokotonowy. Jakość wykonania jest dobra, choć 

warto by zwrócić większą uwagę na łączenie frontu z resztą obudowy. Może to zresztą problem egzemplarza, który dostałem 

do testu - jednego z pierwszych. Polska, która może się wielu kojarzyć z Komedą, Stańko, Możdżerem, Chopinem, 

Pendereckim, Lutosławskim, Góreckim, Preissnerem, A.P. Kaczmarkiem - żeby trzymać się tylko muzyki - jest miejscem, 

gdzie powstaje mnóstwo sprzętu audio. Część z firm szybko znika z powierzchni ziemi, część przez lata „ślizga” się 

pomiędzy działalnością DIY, jednostkowymi zleceniami, a prawdziwą firmą produkcyjną. Pylon Audio jest stosunkowo 

dużym producentem, współpracuje z firmami o dużej wydajności i wszystko wskazuje na to że planuje działalność 

z większym rozmachem niż większość butikowych, maleńkich manufaktur. A że ma w ręku bezcenną wiedzę, proponuje 

niezwykle udane kolumny - jak chociażby Sapphire.3 

 

Emitent buduje swoją renomę na rynku producentów sprzętu elektroakustycznego, co znajduje swoje 

odzwierciedlenie w wynikach finansowych Emitenta (na dzień 31 grudnia 2012 roku przychód ze sprzedaży 

wyniósł 1.434.515,45 zł, co znacząco przewyższa wartość przychodów osiągniętych na koniec 2011 roku - 

78.965,15 zł). 

                                                      
2 Źródło: http://hd-opinie.pl/16014,aktualnosci,produkt-roku-2012-kolumny-pylon-audio-topaz.html 

3 Źródło: http://www.enjoythemusic.com/magazine/equipment/0912/pylon_audio_sapphire.htm 
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4.12.10. Analiza SWOT Emitenta 

 

Mocne strony: Słabe strony: 

• zaplecze produkcyjne 

• możliwość produkcji wielkoseryjnej 

• ograniczone zapotrzebowanie na usługi 

podwykonawców; 

• wykwalifikowany zespół 

• prowadzenie polityki kadrowej i szkoleniowej 

umożliwiającej obsługiwanie stanowisk pracy 

przez każdego z pracowników 

• dywersyfikacja przychodów Emitenta 

• brak bezpośredniej konkurencji na polskim 

rynku 

 

• duże środki finansowe potrzebne do 

zabezpieczenia pożądanej produkcji w toku 

• lokalizacja produkcji w dzierżawionych 

pomieszczeniach 

• komponenty oraz inne surowce niezbędne 

do produkcji głośników oraz zestawów 

głośnikowych wykonywane na zamówienie, co 

może powodować opóźnienia w przygotowaniu 

gotowego produktu 

• sezonowy charakter branży, w której działa 

Emitent 

• okres projektowania zestawów głośnikowych - 

zważywszy na ich wysoką jakość i zastosowanie 

skomplikowanych układów może trwać nawet 

do jednego roku 

Szanse: Zagrożenia: 

• realizacja  strategii rozwoju Emitenta 

• zwiększenie rozpoznawalności marki Pylon 

• eksport produktów Emitenta 

• stałe zwiększanie liczby odbiorców produktów 

Emitenta w Polsce 

• pozytywne recenzje produktów Emitenta w 

prasie branżowej oraz w Internecie 

• pojawienie się bezpośredniej konkurencji na 

polskim rynku 

• duża zależność sprzedaży produktów Emitenta 

od efektów prowadzonej kampanii 

marketingowo-sprzedażowej 

• wahania kursu walut obcych prowadzące do 

wzrostu kosztów surowców oraz komponentów 

stanowiących podstawę wytworzenia produktów 

Emitenta 
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4.12.11. Prognozy  

 

Prognoza wyników Emitenta na rok 2013 

 

 2013 

przychody ze sprzedaży (w tys. zł) 2.280.000 

zysk netto (w tys. zł) 266.000 

(Źródło: Zarząd Emitenta) 

 

Powyższa prognoza oparta jest przede wszystkim na oszacowaniu wyników w oparciu o dotychczasowe 

doświadczenia Spółki oraz w oparciu o przewidywane wyniki realizacji planów rozwojowych Spółki, opisanych 

w niniejszym dokumencie informacyjnym, a także uwzględnia spodziewany wzrost rynku związanego 

ze sprzedażą sprzętu elektroakustycznego produkowanego przez Emitenta, w Polsce jak i za granicą. 

 

W 2013 roku Emitent planuje osiągnąć sprzedaż kolumn głośnikowych na poziomie 1.200 sztuk (w roku 2012 

Emitent sprzedał 550 sztuk). Powyższa prognoza uwzględnia poziom zaliczek otrzymanych od klientów, 

a także spodziewany wzrost rynku związanego ze sprzedażą sprzętu produkowanego przez Emitenta w Polsce 

jak i za granicą. Stały wzrost liczby sprzedawanych kolumn jest efektem przyjętej strategii rozwoju linii 

produktowych, a w szczególności linii Topaz uznanej za produkt roku 2012 przez pismo branżowe HD Opinie 

(źródło: http://hd-opinie.pl/16014,aktualnosci,produkt-roku-2012-kolumny-pylon-audio-topaz.html) oraz 

poszerzeniu oferty podstawowej linii Pearl o kolejne wybarwienia. Na wynik sprzedaży wpływ miały także: 

(1) większa dostępność produktów Emitenta, (2) zakończenie procesu wdrażania własnych rozwiązań 

głośnikowych (wykonawca - firma STX Sławomir Trzaskowski), (3) szersza oferta w zakresie wybarwień 

pozwalająca na rozszerzenie oferty produktów o kolejne konfiguracje sprzętu audio. Emitent zakłada, 

że powyższe czynniki będą miał wpływ na zwiększenie sprzedaży Emitenta w roku 2013. 

 

Emitent planuje zmniejszenie udziału przychodu ze sprzedaży kartonów i opakowań. W związku z powyższym 

planowana struktura przychodów Emitenta na koniec 2013 roku będzie przedstawiać się następująco: 

Docelowa struktura przychodów Emitenta (w proc.)

20

80

sprzęt elektroakustyczny

opakowania kartonowe

 
Źródło: Emitent 
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4.12.12. Plan rozwoju 

 

Emitent planuje realizację w najbliższym okresie następujących działań: 

 

1/ Rozszerzanie gamy istniejących produktów 

 

Emitent, na podstawie bieżącej analizy rynku sprzętu elektroakustycznego oraz jego zapotrzebowania, 

a także na podstawie analizy sytuacji finansowej klientów, zamierza rozszerzyć ofertę zestawów głośnikowych: 

• Pearl Front oraz Monitor - o kolejne modele kolumn, mając na względzie w szczególności cenę 

dostępnych produktów. Emitent planuje wprowadzić do sprzedaży kolumny głośnikowe, których cena 

będzie mieścić się w granicach 2.000 zł (za parę kolumn). Rozwój konstrukcji linii zestawów głośnikowych 

Pearl Front oraz Monitor ma na celu stworzenie pełnej linii kolumn podłogowych, które będą podstawą 

do rozbudowy kina domowego w systemie 5.0 oraz 5.1. Zakładany czas rozpoczęcia produkcji to koniec 

2013 roku. 

• Sapphire - Emitent planuje wprowadzić na rynek - obok już dostępnego w sprzedaży zestawu Sapphire 

trzydrożnego: 

o zestaw głośnikowy Sapphire dwu i pół drożny (w trakcie projektowania), 

o zestaw głośnikowy Sapphire dwudrożny (w trakcie projektowania). 

Emitent planuje zakończyć plan wdrożenia powyższej linii zestawów głośnikowych do końca 2013 roku. 

 

Dzięki realizacji powyższych założeń Emitent będzie mógł rozszerzyć swoją ofertę produktów o kolejne 

konfiguracje sprzętu audio takie jak: 

• cztery systemy kina domowego; 

• cztery zestawy kolumn podłogowych; 

• jeden rodzaj kolumn podstawkowych. 

 

2/ Ekspansja na rynki zagraniczne 

 

Dzięki pozytywnym recenzjom zestawów głośnikowych, opublikowanym w prasie branżowej oraz 

w Internecie, Emitent otrzymuje liczne zapytania o dostępności jego produktów poza granicami kraju. Mając to 

na uwadze Emitent zamierza podjąć działania zmierzające do udostępnienia produkowanego sprzętu 

elektroakustycznego także w innych krajach. W związku z powyższym Emitent podjął już czynności celem 

zbadania wybranych rynków zagranicznych pod kątem poszukiwania potencjalnych podmiotów zajmujących się 

dystrybucją sprzętu elektroakustycznego. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego 

Emitent prowadzi rozmowy z kontrahentami z Włoch, Hiszpanii, Indonezji, Czech oraz Niemiec. Także dzięki 

środkom pozyskanym z emisji Akcji Serii E, Emitent planuje kontynuować działania marketingowe. 

 

3/ Montaż głośników 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Emitent zleca wykonanie przetworników 

elektroakustycznych (głośników) będących niezbędnym elementem zestawów głośnikowych produkowanych 

przez Emitenta podmiotom zewnętrznym. Emitent planuje, na przełomie 2014 i 2015 roku, uruchomić własną 
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linie montażową głośników. Wymagać będzie to inwestycji w maszynę klejącą (koszt w granicach 10.000 EUR). 

Dzięki tej inwestycji Emitent będzie w stanie wyprodukować głośnik na podstawie własnego projektu, przy 

czym celem ograniczenia kosztów (budowa linii produkcyjnej, zatrudnienie nowych pracowników) Emitent 

zamierza pozyskiwać gotowe półprodukty od wybranych dostawców z takich krajów jak Indie czy Chiny. 

 

4/ Automatyzacja procesów związanych z relacjami B2B (Business to Business) 

 

Emitent rozpoczął przygotowania (na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Emitent 

posiada opracowaną dokumentację projektową) do zautomatyzowania procesów związanych z relacjami B2B 

poprzez wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego klasy ERP służącego do zarządzania Spółką. 

W szczególności, w ramach przedmiotowego systemu, Emitent zamierza usprawnić schemat przetwarzania i 

realizacji zamówień oraz udoskonalić proces zarządzania stanami magazynowymi. Planowany termin 

zakończenia wdrożenia systemu informatycznego to przełom 2013 i 2014 roku. 

 

Emitent ocenia, że posiada niezbędną wiedzę i zasoby, aby systematycznie realizować swoje zamierzenia. 

W szczególności dzięki środkom pozyskanym w wyniku oferty prywatnej Akcji Serii E Emitent ma zapewnione 

takie finansowanie, zarówno dla bieżącej działalności jak i dla rozwoju swojej działalności w najbliższym 

okresie. 

 

4.13. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, 

za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w dokumencie informacyjnym 

 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2012 zamieszczonym w niniejszym 

dokumencie informacyjnym Emitent dokonał następujących istotnych wydatków inwestycyjnych: 

• 6 lipca 2012 roku - zbycie 1.000 (jeden tysiąc) udziałów w spółce Polskie Meble sp. z o.o. odpowiadających 

100 proc. kapitału zakładowego tej spółki; wartość transakcji wyniosła 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy 

złotych), cena sprzedaży jest równa łącznej wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) udziałów; 

• 17 lipca 2012 roku - nabycie parku maszynowego w postaci: ciągu technologicznego Faltomat, okleiniarki 

profili Fritz KR - 5800, frezarki do korpusów WL-30 S - Uciosarka; wartość transakcji nabycia maszyn 

wyniosła 422.259 zł (czterysta dwadzieścia dwa złote i dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto; 

wartość rynkowa przedmiotowych maszyn, po której został nabyty przedmiotowy sprzęt, została ustalona 

na podstawie opinii rzeczoznawcy z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego oraz maszyn i 

urządzeń. 

 

4.14. Program motywacyjny 

 

Osoby kluczowe dla Emitenta z punktu widzenia realizacji strategicznych celów Emitenta, a tym samym osoby 

mające decydujący wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Emitenta - kadra menadżerska Emitenta - 

zostały objęty programem motywacyjnym. Celem realizacji programu motywacyjnego Walne Zgromadzenie 

podjęło w dniu 3 września 2012 roku uchwałę w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A 

uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii F. Dzięki emisji warrantów subskrypcyjnych Emitent 

wprowadził zachęty motywujące osoby kluczowe z punktu widzenia realizacji celów Emitenta, a tym samym 



Dokument Informacyjny Pylon S.A. 

strona 116 z 201 

mające decydujący wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Emitenta, do efektywnej pracy na rzecz 

Emitenta i dłuższego związania się z Emitentem. Jednocześnie objęcie warrantów subskrypcyjnych przez osoby 

kluczowe z punktu widzenia realizacji strategicznych celów Emitenta i opłacenie przez te osoby akcji w wyniku 

realizacji praw z warrantów będzie istotne dla uwiarygodnienia planów i perspektyw rozwoju Emitenta w 

oczach akcjonariuszy. 

 

Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki, emisji 

warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru 

oraz zmiany statutu Spółki brzmi jak następuje: 
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Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego warunkowe podwyższenia kapitału 

zakładowego nie zostało zarejestrowane w KRS. 

 

Emitent informuje, iż planuje podjecie działań zmierzających do wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela 

serii F do obrotu na NewConnect. 

 

4.15. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub 

likwidacyjnym 

 

Wobec Emitenta nie zostało wszczęte jakiekolwiek postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne. 

 

Według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego nie istnieją 

jakiekolwiek okoliczności mogące spowodować wszczęcie wobec Emitenta postępowania upadłościowego, 

układowego lub likwidacyjnego. 

 

4.16. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub 

egzekucyjnym 

 

Wobec Emitenta nie zostało wszczęte jakiekolwiek postępowanie ugodowe, arbitrażowe lub egzekucyjne, 

którego wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta. 

 

Według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego nie istnieją 

jakiekolwiek okoliczności mogące spowodować wszczęcie wobec Emitenta postępowania ugodowego, 

arbitrażowego lub egzekucyjnego. 
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4.17. Informację na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań 

sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku 

 

W okresie ostatnich 12 miesięcy nie toczyły się ani obecnie nie toczą się żadne postępowania przed organami 

rządowymi, postępowania sądowe ani arbitrażowe, które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej 

przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta. Emitent nie posiada jednocześnie żadnej wiedzy, 

która wskazywałaby, że jakiekolwiek postępowanie takiego rodzaju mogłoby zostać wszczęte w najbliższej 

przyszłości. 

 

4.18. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy 

instrumentów finansowych 

 

Emitent nie posiada żadnych zobowiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na realizację zobowiązań Emitenta 

wobec posiadaczy instrumentów finansowych Emitenta. 

 

4.19. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z 

działalności gospodarczej 

 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w niniejszym dokumencie informacyjnym nie 

wystąpiły nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej Emitenta. 

 

4.20. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej 

Emitenta oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych 

finansowych zamieszczonych w dokumencie informacyjnym 

 

Po sporządzeniu sprawozdania finansowego, stanowiącego część niniejszego dokumentu informacyjnego, 

nastąpiły następujące istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz ujawniły 

się następujące informacje istotne dla oceny sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta: 

• 11 maja 2013 roku – rejestracja Akcji Serii E w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców, 

• czerwiec 2013 roku - rozpoczęcie działalności produkcyjnej w Jarocinie w zakresie produkcji zestawów 

głośnikowych oraz obudów do głośników, 

• 28 czerwca 2013 roku - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Emitenta za 

2012 rok oraz uchwały w sprawie podziału zysku za 2012 rok. 
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4.21. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta 

 

Zarząd 

 

Zgodnie z §14 ust. 1 Statutu Zarząd Emitenta składa się z jednego do trzech członków. W związku z faktem, 

iż Statut Emitenta nie wskazuje na długość trwania kadencji Zarządu, zgodnie z przepisami k.s.h. kadencja 

Zarządu Emitenta wynosi 5 lat (art. 369 §1 zd. 1 k.s.h.). Obecny Zarząd jest Zarządem pierwszej kadencji, która 

dla wszystkich jego członków upływa w dniu 22 grudnia 2015 roku. 

 

W skład Zarządu Emitenta wchodzą obecnie: 

1. Mateusz Jujka - Prezes Zarządu 

2. Jolanta Srebnicka - Wiceprezes Zarządu 

 

Zarząd wykonuje swoje czynności w siedzibie Emitenta przy ul. Grzybowskiej 80/82 lok. 716 w Warszawie. 

 

Zgodnie z postanowieniem §14 Statutu Emitenta: 

• panu Mateuszowi Jujka przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu; 

• spółce Przedsiębiorstwo Handlowe „MAKS” sp. z o.o. przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania 

i odwoływania Wiceprezesa Zarządu. 

 

Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Emitenta - za wyjątkiem członków pierwszego Zarządu Spółki, 

powoływanych przez założyciela - określa Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że określając liczbę osób 

wchodzących w skład Zarządu musi uwzględnić i umożliwić wykonanie uprawnienia Przedsiębiorstwa 

Handlowego „MAKS” sp. z o.o. do powoływania i odwoływania Wiceprezesa Zarządu, jeśli Przedsiębiorstwo 

Handlowe „MAKS” sp. z o.o. wskaże na chęć wykonania tego uprawnienia, tj. Rada Nadzorcza ma obowiązek 

zwiększyć liczbę osób wchodzących w skład Zarządu. Rada Nadzorcza nie może swoją uchwała zmniejszyć 

liczby osób wchodzących w skład Zarządu jeśli skutkowałoby to odwołaniem Wiceprezesa Zarządu 

mianowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowe „MAKS” sp. z o.o. 

 

Poniżej przedstawiono życiorysy każdego z członków Zarządu Emitenta. 

 

Mateusz Jujka -Prezes Zarządu 

Doświadczenie • dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Pylon S.A. 

• właściciel F.H.U. „Kamikadze” 

• współwłaściciel Agencja Reklamowa 

„Propaganda” 

• Członek Zarządu Meble Polskie sp. z o.o. 

• dyrektor do spraw sprzedaży w Tonsil Acustic 

Company S.A. 

Wykształcenie • absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 

- Informatyka i Ekonometria 
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Jolanta Srebnicka - Wiceprezes Zarządu 

Doświadczenie • kierownik Biura Koncertowego SIMAPRT 

działającego w strukturze Teatru RAMPA w 

Warszawie 

• Prezes Zarządu spółki z oddziałami 

zamiejscowymi, zajmującej się obrotem 

hurtowym 

• Prezes Zarządu Kolorowe Kredki sp. z o.o. 

• wspólnik PH „Maks” sp. z o.o. 

Wykształcenie • absolwentka Wydziału Prawa Akademii Leona 

Koźmińskiego 

 

Rada Nadzorcza 

 

Zgodnie z §17 ust. 1 zd. 2 Statutu Rada Nadzorcza Emitenta składa się od pięciu do siedmiu członków. 

Zgodnie z §17 ust. 3 Statutu Emitenta kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Obecna Rada Nadzorcza jest 

Radą Nadzorczą 1 kadencji, która dla wszystkich jej członków upływa w dniu 22 grudnia 2013 roku. 

 

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą obecnie: 

1/ Mikołaj Rubeńczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2/ Andrzej Budasz - Członek Rady Nadzorczej 

3/ Łukasz Drązikowski - Członek Rady Nadzorczej 

4/ Sebastian Kossak - Członek Rady Nadzorczej 

5/ Adam Osiński - Członek Rady Nadzorczej 

 

Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności w siedzibie Emitenta przy ul. Grzybowskiej 80/82 lok. 716 

w Warszawie. 

 

Zgodnie z postanowieniem §17 Statutu Emitenta członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani 

na następujących warunkach: 

• jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Przedsiębiorstwo Handlowe „MAKS” sp. z o.o., 

• jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Pan Mateusz Jujka, 

• pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 

 

Poniżej przedstawiono życiorysy każdego z członków Rady Nadzorczej Emitenta. 

 

Mikołaj Rubenczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Doświadczenie • Pylon S.A. - prawnik 

• Kancelaria „IUSTUS” Widykacja, Obrót 

Wierzytelności Lidia Król 

• wspólnik i Członek Zarządu Takityle sp. z o.o. 
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• wspólnik i Prezes Zarządu PH „Maks” sp. z o.o. 

Wykształcenie • absolwent Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warszawskiego 

Andrzej Budasz - Członek Rady Nadzorczej 

Doświadczenie • Jarocińskie Fabryki Obrabiarek „JAFO” – 

technik 

• Przemysłowo-Rolne Zakłady Zielarskie 

„Herbapol” w Klęce - technik 

• Herbatech Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

usługowe Jarocin - brygadzista ds. technicznych 

• Techplant sp. z o.o. Klęka - specjalista ds. 

technicznych 

• Phytopharm S.A.- specjalista ds. technicznych 

Wykształcenie • Technikum Mechaniczne 

Łukasz Drązikowski - Członek Rady Nadzorczej 

Doświadczenie • TRUMPF Polska sp. z o.o. - inżynier w dziale 

R&B 

• LDE Polska - jednoosobowa działalność 

gospodarcza 

• Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej 

Politechniki Warszawskiej (ISEP) - wykonawca 

w projekcie badawczym: „Autonomiczny układ 

wytwarzania energii elektrycznej z generatorem 

indukcyjnym zasilanym od strony wirnika 

współpracujący z magazynem energii” 

• Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej 

Politechniki Warszawskiej (ISEP) - projektant i 

konstruktor układu bezstykowego zasilania 

pojazdu w projekcie badawczym „Eco - 

mobilność”, zadanie Public Rapid Transport 

(PRT) 

wykształcenie • Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydział 

Elektryczny, studia magisterskie na kierunku 

automatyka i robotyka 

• studia doktoranckie na kierunku Elektrotechnika 

na Politechnice Warszawskiej Wydział 

Elektryczny ISEP Zakład Napędu Elektrycznego 

• stypendium na Uniwersytecie Mondragon 

(Hiszpania) - prowadzenie badań w zakresie 

przekształtnikowych układów wytwarzania 

energii elektrycznej 
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Sebastian Kossak - Członek Rady Nadzorczej 

doświadczenie • F.H. DAMPACK - menadżer salonów 

meblowych 

• Prezes Zarządu Meble Polformat sp. z o.o.. 

wykształcenie • wykształcenie średnie 

Adam Osiński - Członek Rady Nadzorczej 

doświadczenie • Prezes Zarządu EBC Solicitors S.A. 

• Partner w Kancelarii Adwokackiej Osiński 

i Wspólnicy sp.k. 

• Członek Rad Nadzorczych m.in. IQ Partners 

S.A., M10 S.A., Igoria Trade S.A., Acreo S.A., 

Yellow Hat S.A., Broad Gate S.A., F24 S.A., 

Platinum Properties Group S.A., Eastside 

Capital S.A. 

wykształcenie • adwokat 

• absolwent Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
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4.22. Dane dotyczące struktury akcjonariatu Emitenta 

 

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzania niniejszego dokumentu informacyjnego przedstawia się 

następująco: 

 

Lp. Oznaczenie akcjonariusza Seria 

akcji 

Liczba 

akcji 

(w szt.) 

Udział w kapitale 

zakładowym 

 (w proc.) 

Udział w głosach  

(w proc.) 

A 1.000.000 14,34 14,34 

D 1.420.000 20,36 20,36 

1.  Przedsiębiorstwo Handlowe 

„Maks” sp. z o.o. 

E 250.000 3,58 3,58 

C 200.000 2,87 2,87 2.  Mateusz Jujka 

D 1.330.000 19,07 19,07 

3.  Marek Krajewski E 450.000 6,45 6,45 

4.  Szymon Jujka E 350.000 5,02 5,02 

B 500.000 7,16 7,16 

C 700.000 10,04 10,04 

5.  Pozostali 

E 775.640 11,11 11,11 

Razem 6.975.640 100 100 

 

Przedsiębiorstwo Handlowe „Maks” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest akcjonariuszem Emitenta 

posiadającym 38,27 proc. udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Wspólnikami 

Przedsiębiorstwo Handlowe „Maks” sp. z o.o. są: Jolanta Srebnicka - Wiceprezes Zarządu Emitenta oraz 

Mikołaj Rubenczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta. 
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 5. Sprawozdania finansowe 

 

5.1. Sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 

roku 
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5.2. Opinia niezależnego biegłego rewidenta dotycząca sprawozdania finansowego Emitenta 

za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku 
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6. Załączniki 

 

6.1. Aktualny odpis z KRS Emitenta 
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6.2. Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta 

 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 

PYLON Spółka Akcyjna 

 

I. Firma i siedziba Spółki. 

 

§ 1. 

 

Spółka działa pod firmą: PYLON Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą, która brzmi 

PYLON S.A. oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

 

§ 2. 

 

Założycielem Spółki jest Przedsiębiorstwo Handlowe „Maks” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000357541). 

 

§ 3. 

 

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 

2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

 

§ 4. 

 

Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami z zachowaniem obowiązujących 

przepisów prawa. 

 

§ 5. 

 

Spółka, na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne 

jednostki organizacyjne, tworzyć lub przystępować do innych spółek i podmiotów, także z udziałem kapitału 

zagranicznego, jak również uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych. 

 

II. Przedmiot działalności Spółki. 

 

§ 6. 

 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności (PKD) 

kodami, powołanymi poniżej przy poszczególnych przedmiotach działalności, to jest:  

1) produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z), 

2) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z), 

3) sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.54.Z), 



Dokument Informacyjny Pylon S.A. 

strona 187 z 201 

4) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z), 

5) sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 

47.43.Z),  

6) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z),  

7) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),  

8) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),  

9) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z), 

10) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 

emerytalnych (PKD 66.19.Z), 

11) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), 

12)  wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), 

13)  działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 

(70.10.Z), 

14)  pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),  

15)  działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), 

16)  pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z), 

17)  działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z), 

18)  produkcja mebli biurowych i sklepowych (PKD 31.01.Z),  

19)  produkcja mebli kuchennych (PKD 31.02.Z), 

20)  produkcja materaców (PKD 31.03.Z),  

21)  produkcja pozostałych mebli (PKD 31.09.Z), 

22)  działalność  agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (PKD 46.13.Z),  

23)  działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych 

wyrobów metalowych (PKD 46.15.Z),  

24)  sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z),  

25)  sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z),  

26)  sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z),  

27)  sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),  

28)  sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),  

29)  produkcja gotowych parkietów podłogowych (PKD 16.22.Z),  

30)  produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 16.23.Z),  

31)  produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z),  

32)  produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów 

używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z),  

33)  produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (PKD 17.21.Z), - 

34)  wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z).  

2. Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona samodzielnie, w kooperacji lub w pośrednictwie.  

3. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia 

lub koncesji organu państwa lub innego właściwego podmiotu, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej 

działalności przez Spółkę może nastąpić po uzyskaniu stosownego zezwolenia, zgody lub koncesji. 
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§ 7. 

 

1. Spółka wraz z podmiotami powiązanymi może działać w ramach grupy i współpracować z nimi w ramach 

prowadzonej działalności. 

2. Dla realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, Spółka może podejmować różne przedsięwzięcia, w tym 

świadczyć usługi specjalistyczne na rzecz wybranych podmiotów powiązanych.  

3. Zasady i formy realizacji przedsięwzięcia ustala Zarząd. 

 

III. Kapitały Spółki. 

 

§ 8. 

 

1. Kapitały własne Spółki tworzą: 1/ kapitał zakładowy, 2/ kapitał zapasowy oraz 3/ kapitały rezerwowe lub 

fundusze celowe. 

2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 697.564 zł (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt 

cztery złote) i dzieli się na: 

a. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000zł 

(sto tysięcy złotych); 

b. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł 

(pięćdziesiąt tysięcy złotych); 

c. 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości 90.000 zł 

(dziewięćdziesiąt tysięcy złotych); 

d. 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej 

wartości 275.000 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy); 

e. 1.825.640 (jeden osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela 

serii E, o łącznej wartości 182.564 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote). 

Kapitał zakładowy został w całości pokryty przed zarejestrowaniem. 

 

§8a. 

 

Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 7 z dnia 3 września 2012 roku 

podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki, o kwotę nie większą niż 150.000 zł (sto pięćdziesiąt 

tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F 

o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F 

posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru 

 

§9. 

 

1. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela i mogą być wydawane pojedynczo lub 

w odcinkach zbiorowych. 

2. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. 

3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze zwiększenia 

wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także 
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w drodze przeniesienia środków z kapitału zapasowego lub z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku 

- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. 

4. Kapitał zakładowy Spółki może być pokryty gotówką albo wkładami niepieniężnymi albo w jeden i drugi 

sposób łącznie. 

5. Zarząd Spółki upoważniony jest do każdorazowego zawierania umów o rejestrację w depozycie papierów 

wartościowych, w szczególności w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych SA, emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także 

innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę papierami 

wartościowymi. 

 

§ 10. 

 

1. Spółka może nabywać akcje własne w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych 

w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 

2. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego, za zgodą akcjonariusza, którego 

akcje mają być umorzone (umorzenie dobrowolne). O warunkach i trybie umorzenia akcji decyduje Walne 

Zgromadzenie Spółki. 

3. Umorzenie akcji może następować za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość kwoty do 

zapłaty za umarzane akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki. 

4. W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych 

przez Walne Zgromadzenie Spółki. 

 

§ 11. 

 

1. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje uprawniające 

do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami (obligacje z prawem 

pierwszeństwa). 

2. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne. 

3. Zarząd Spółki jest uprawniony, za zgodą Rady Nadzorczej, do emitowania obligacji. 

 

§ 12. 

 

1. Kapitał zapasowy tworzy się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych. 

2. Kapitały rezerwowe i fundusze celowe są tworzone, o ile obowiązek ich tworzenia wynika z treści 

obowiązującego prawa, bądź też z podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał. 

3. Kapitały rezerwowe, fundusze celowe oraz nadwyżki kapitału zapasowego ponad wysokość określoną 

zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać użyte na cele wskazane uchwałą Walnego 

Zgromadzenia Spółki. 

4. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, kapitał zapasowy w wysokości określonej zgodnie 

z art. 396 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych może zostać użyty jedynie na pokrycie straty bilansowej 

wykazanej w sprawozdaniu finansowym. 
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IV. Organy Spółki. 

 

§ 13. 

 

Organami Spółki są: 1/ Zarząd, 2/ Rada Nadzorcza i 3/ Walne Zgromadzenie.  

Zarząd 

 

§ 14. 

 

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu. Panu Mateuszowi Jujka 

legitymującemu się numerem PESEL: 85091511370,  przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania 

i odwoływania Prezesa Zarządu. Spółce Przedsiębiorstwo Handlowe „MAKS” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania Wiceprezesa 

Zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 

2. Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu - za wyjątkiem członków pierwszego Zarządu Spółki, 

powoływanych przez założyciela – określa Rada Nadzorcza z tym zastrzeżeniem że określając liczbę osób 

wchodzących w skład Zarządu musi uwzględnić i umożliwić wykonanie uprawnienia Przedsiębiorstwa 

Handlowego „MAKS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do powoływania i odwoływania 

Wiceprezesa Zarządu, jeśli Przedsiębiorstwo Handlowe „MAKS” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością wskaże na chęć wykonania tego uprawnienia tj. Rada Nadzorcza ma obowiązek 

zwiększyć liczbę osób wchodzących w skład Zarządu. Rada Nadzorcza nie może swoją uchwała 

zmniejszyć liczby osób wchodzących w skład Zarządu jeśli skutkowało by to odwołaniem Wiceprezesa 

Zarządu mianowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowe „MAKS” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

3. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. 

4. Mandat członka Zarządu wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go, także przed 

upływem kadencji, ze składu Zarządu. 

5. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z 

wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. 

6. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje Zarządu. 

7. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej 

umowy cywilnoprawnej. 

8. Uprawnienie osobiste, o którym mowa w § 14 ust. 1 wykonuje się w drodze doręczenia Spółce pisemnego 

oświadczenia o wyznaczeniu Prezesa Zarządu/Wiceprezesa Zarządu.  

 

§ 15. 

 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, urzędów i osób 

trzecich, w postępowaniu przed sądem i poza nim. 

2. Zarząd, w ramach swych kompetencji, prowadzi wszelkie sprawy z wyjątkiem spraw zastrzeżonych 

do kompetencji innych organów Spółki i zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z 
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należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego 

Statutu oraz uchwał podjętych przez organy Spółki w granicach ich kompetencji. 

3. Każdy z członków Zarządu jest zobowiązany i uprawniony do prowadzenia spraw Spółki. 

4. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki 

upoważnieni są:  

• w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu samodzielnie,  

• w przypadku Zarządu wieloosobowego - Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu samodzielnie, 3 [trzeci] 

członek zarządu wraz z Prezesem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu łącznie, 3 [trzeci] członek zarządu 

z prokurentem łącznie.  

5. Do ustanowienia prokury wymagana jest jednomyślna zgoda wszystkich członków Zarządu. Odwołać 

prokurę może każdy członek Zarządu - samodzielnie. 

 

§ 16. 

 

1. Rada Nadzorcza Spółki ustala zasady wynagradzania członków Zarządu, w tym premii. Wynagrodzenie 

członków Zarządu powinno być ustalane z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz 

zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości 

przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać 

się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu 

wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku. 

2. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony 

przez Radę Nadzorczą. 

 

Rada Nadzorcza 

 

§ 17. 

 

1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do pięciu członków. W wypadku gdy Spółka spełnia warunki 

definicji spółki publicznej, Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków. Członkowie Rady 

Nadzorczej są powoływani i odwoływani na następujących warunkach:  

• Jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Przedsiębiorstwo Handlowe „MAKS” Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością;  

• Jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Pan Mateusz Jujka legitymujący się numerem 

PESEL: 85091511370; 

• pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 

2. Liczbę członków Rady Nadzorczej - za wyjątkiem członków pierwszej Rady Nadzorczej, powoływanych 

przez założyciela - określa Walne Zgromadzenie. 

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 

trzy lata. 

4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady 

Nadzorczej. 
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5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady. 

6. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej 

przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci 

zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do kooptacji jednego lub 

większej liczby członków Rady, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła co najmniej 

minimalna liczbę członków Rady ustaloną zgodnie z postanowieniem ust. 1 i przy uwzględnieniu 

warunków powoływania członków Rady Nadzorczej wskazanych w ustępie 1 tj. Rada Nadzorcza może 

dokooptować tylko tych członków Rady Nadzorczej którzy podlegają wyborowi przez Walne 

Zgromadzenie. 

7. Dokonany zgodnie z ustępem poprzedzającym wybór członka lub członków Rady Nadzorczej musi 

zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie o ile dany członek Rady Nadzorczej podlega 

wyborowi przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie powinno zostać niezwłocznie zwołane przez 

Radę Nadzorczą w trybie dozwolonym przez postanowienia Kodeksu spółek handlowych i Regulaminu 

Walnego Zgromadzenia Spółki. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru 

nowego członka lub członków Rady dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona 

wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Czynności 

nadzorcze i decyzje podjęte w okresie od powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie 

uchwały o niezatwierdzeniu powołania, przez członka Rady lub przy udziale członka Rady, którego 

powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono – są ważne. 

8. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie 

z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.  

9. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje Rady Nadzorczej. 

 

§ 18. 

 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, 

w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej i innych 

właściwych przepisów prawa, a każdy członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć 

na względzie interes Spółki. 

2. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej i jej organizację określa Regulamin Rady Nadzorczej 

uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Spółki. 

3. W celu należytego wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty 

Spółki, żądać od Zarządu Spółki i pracowników sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji stanu majątku 

Spółki. 

 

§ 19. 

 

Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej - poza innymi wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, 

postanowieniach Statutu i innych właściwych aktach prawnych - należy: 

1) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 

zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty, 
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3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa 

w pkt 1) i 2), 

4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz ustalanie zasad ich wynagradzania, przy 

uwzględnieniu paragrafu 14 ustęp 1,  

5) wybór biegłego rewidenta do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki, 

6) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu, z zastrzeżeniem paragrafu 14 ustęp 1,  

7) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu 

Spółki, 

8) udzielanie członkom Zarządu Spółki zezwolenia na prowadzenie działalności konkurencyjnej, a także 

na uczestnictwo w innej spółce lub organizacji gospodarczej, mających charakter konkurencyjny – 

w charakterze wspólnika lub członka władz, 

9) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu 

niemogących sprawować swoich funkcji, 

10)  określenie - zgodnie z dyspozycją art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych - terminu wypłaty dywidendy 

(dnia wypłaty dywidendy), o ile termin (dzień) ten nie zostanie określony w uchwale Walnego 

Zgromadzenia, 

11)  wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki, 

12)  wyrażanie zgody na każdorazowe zawarcie przez Spółkę z subemitentem umowy, o której mowa 

w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych, 

13)  wyrażanie zgody na emitowanie przez Spółkę obligacji na podstawie uchwały Zarządu, 

14)  akceptowanie warunków każdego wprowadzanego w Spółce programu motywacyjnego, 

15)  udzielanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, 

16)  udzielenie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego 

bądź udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, 

17)  wyrażanie zgody na składanie przez Zarząd w imieniu Spółki oświadczeń w zakresie praw i obowiązków 

majątkowych Spółki, w tym zaciągania przez Spółkę zobowiązań i nabywania praw, o ile kwota 

jednostkowego zobowiązania lub prawa jest wyższa niż 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy 

złotych), 

18)  zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, 

19)  uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, 

20)  w przypadku spełnienia warunków wskazanych w podpunkcie 7 i 9 niniejszego paragrafu, gdy zawieszony 

bądź nie mogący pełnić funkcji jest Prezes Zarządu to biorąc pod uwagę paragraf 14 ustęp 1, Rada 

Nadzorcza zobowiązana jest do poinformowania o zaistniałej okoliczności Pana Mateusza Jujkę 

legitymującego się numerem PESEL: 85091511370, a Pana Mateusz Jujka legitymujący się numerem 

PESEL: 85091511370 jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc wyznaczyć nowego Prezesa 

Zarządu. W razie uchybienia powyższego terminu, Rada Nadzorcza jest zobligowana do wyboru Prezesa 

Zarządu na zasadach ogólnych.  

21)  w przypadku spełnienia warunków wskazanych w podpunkcie 7 i 9 niniejszego paragrafu, gdy zawieszony 

bądź nie mogący pełnić funkcji jest Wiceprezes Zarządu wyznaczany przez Przedsiębiorstwo Handlowe 

„Maks” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to biorąc pod uwagę paragraf 14 ustęp 1, Rada 

Nadzorcza zobowiązana jest do poinformowania o zaistniałej okoliczności Przedsiębiorstwo Handlowe 

„Maks” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a Przedsiębiorstwo Handlowe „Maks” Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością jest zobowiązana w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc wyznaczyć 
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nowego Wiceprezesa Zarządu. W razie uchybienia powyższego terminu, Rada Nadzorcza jest uprawniona i 

zobligowana do wyboru Wiceprezesa Zarządu na zasadach ogólnych.  

 

§ 20. 

 

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza jak i odwołuje Przedsiębiorstwo Handlowe „MAKS” 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym także w przypadku wyboru Rady Nadzorczej 

oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 5 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych. Wiceprzewodniczącego 

Rady Nadzorczej wyznacza jak i odwołuje Pan Mateusz Jujka legitymujący się numerem PESEL: 

85091511370, w tym także w przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 

5 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych. 

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego 

nieobecności, Wiceprzewodniczący. 

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. 

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady 

Nadzorczej także na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. W takim wypadku posiedzenie 

powinno być zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania 

stosownego wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z 

postanowieniami zdań poprzedzających, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, adres 

miejsca i proponowany porządek obrad. 

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Warszawie, Bielsku - Białej, Poznaniu, Wrześni, 

Przyborkach, Jarocinie, Gnieźnie lub w innym miejscu zaaprobowanym przez wszystkich członków Rady 

Nadzorczej. 

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej jedynie osobiście lub 

za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Działanie za pośrednictwem innego członka Rady 

Nadzorczej nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz 

spraw dotyczących wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 

7. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie 

i porządku obrad oraz obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym 

Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. 

8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos 

Przewodniczącego, zaś w przypadku jego nieobecności - głos Wiceprzewodniczącego. 

9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek 

członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.  

10. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia i podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, telefaksu lub internetu, w 

sposób umożliwiający wzajemne porozumienie się. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego 

przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej. W takim przypadku przyjmuje 

się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego 

albo, w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego 

przewodnictwem.  

11. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub 

sprawą nie cierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego 
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głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie 

Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał.  

12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 10 i ust. 11 nie dotyczy powołania członka Zarządu 

oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. 

13. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 376 w związku z art. 391 § 

2 Kodeksu spółek handlowych. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają formy pisemnej, w tym uchwały 

podjęte w sposób, o którym mowa w ust. 10. 

14. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, w tym z głosem doradczym, 

o ile Rada Nadzorcza nie zdecyduje inaczej. 

15. Uprawnienie osobiste, o którym mowa w  § 20 ust. 1 wykonuje się w drodze doręczenia Spółce pisemnego 

oświadczenia o wyznaczeniu Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 

 

§ 21. 

 

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady w wysokości 

określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie to powinno być godziwe, lecz nie powinno 

stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik 

finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków Zarządu Spółki. 

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady 

Nadzorczej. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują 

osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Rada Nadzorcza. 

 

Walne Zgromadzenie 

 

§ 22. 

 

1. Walne Zgromadzenie Spółki może być zwyczajne albo nadzwyczajne. 

2. Walne Zgromadzenie Spółki zwoływane jest w przypadkach i w sposób określony przez właściwe 

postanowienia Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu.  

3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały mimo braku formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał 

zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego 

Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 

4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, a także inne podmioty uprawnione do zwołania Walnego 

Zgromadzenia na podstawie właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności; 

1) Rada Nadzorcza Spółki może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go 

w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, a także 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, 

2) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co 

najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie; 

akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia. 

5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki 

mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w 
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porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy złożyć 

Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej. Sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z takim 

żądaniem, jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi, Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane. 

6. Szczegółowy tryb i zasady odbycia Walnych Zgromadzeń Spółki, w tym w szczególności dotyczące 

zwoływania Walnych Zgromadzeń, żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwał, prowadzenia obrad, a także inne sprawy związane z 

organizacją i odbyciem Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalany 

przez Walne Zgromadzenie Spółki. 

7. W przypadku skorzystania przez Radę Nadzorczą Spółki lub przez akcjonariusza lub akcjonariuszy 

reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów 

w Spółce z prawa zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki - Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie 

przeprowadzić wszelkie niezbędne czynności zmierzające do zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki, 

w tym, w szczególności czynności określone przez właściwe postanowienia Regulaminu Walnego 

Zgromadzenia Spółki. Postanowienia zdania poprzedzającego mają odpowiednie zastosowanie do żądania 

zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

tego Zgromadzenia, o których mowa w ust. 5. 

8. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie, Bielsku - Białej, Poznaniu, Wrześni, Przyborkach, 

Jarocinie, Gnieźnie. 

 

§ 23. 

 

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje akcjonariuszowi osobiście lub przez 

pełnomocnika, a także członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz innym osobom wskazanym 

przez właściwe przepisy prawa oraz w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. 

2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

3. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez 

względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. 

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, o ile przepisy 

Kodeksu Spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. 

5. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 i 7, prawo głosu akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, 

że żaden akcjonariusz nie może wykonywać więcej niż 20 (dwadzieścia) procent ogólnej liczby głosów 

na Walnym Zgromadzeniu, przy czym przyjmuje się, że ograniczenie to nie istnieje dla celów ustalania 

obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w Ustawie o Ofercie Publicznej. 

6. Dla potrzeb ust. 5: 

1) wykonywanie prawa głosu przez spółkę zależną lub podmiot zależny uważa się za wykonywanie 

prawa głosu odpowiednio przez spółkę dominującą lub podmiot dominujący; 

2) podmioty powiązane w sposób określony w art. 87 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy o Ofercie Publicznej lub 

też działające w innym porozumieniu mającym na celu obejście ograniczeń przewidzianych w ust. 5, 

traktuje się tak jakby były jednym akcjonariuszem.  

7. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w ust. 5 nie stosuje się do: 

1) Przedsiębiorstwa Handlowego „MAKS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  
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2) akcjonariusza, który nabędzie po dopuszczeniu akcji lub wprowadzeniu akcji do obrotu 

zorganizowanego (działając w imieniu własnym oraz na swój rachunek) oraz zarejestruje na Walnym 

Zgromadzeniu akcje stanowiące co najmniej 85% (osiemdziesiąt pięć procent) ogólnej liczby akcji w 

kapitale zakładowym Spółki.  

 

§ 24. 

 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. 

2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walne Zgromadzenie nie może powziąć uchwały, chyba 

że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił 

sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. 

3. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, jednakże Rada Nadzorcza albo akcjonariusz lub akcjonariusze 

reprezentujący co najmniej taką część kapitału zakładowego jaka wymagana jest przez właściwe 

postanowienia Kodeksu spółek handlowych mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku 

obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 

4. Żądanie, o którym mowa w ust. 3 powinno zostać zgłoszone przy uwzględnieniu właściwych przepisów 

Kodeksu spółek handlowych oraz, o ile mają zastosowanie, właściwych postanowień niniejszego Statutu 

i Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 25. 

 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, 

przepisach innych ustaw i Statucie Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki należy w szczególności: 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, 

2) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 

3) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 

4) podział zysku lub pokrycie straty, 

5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, 

6) umarzanie akcji, 

7) określenie dnia według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok 

obrotowy (dzień dywidendy) oraz określenie terminu (dnia) wypłaty dywidendy, 

8) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, 

9) użycie kapitału zapasowego Spółki, 

10) tworzenie funduszy celowych, 

11) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich 

ograniczonego prawa rzeczowego, 

12) połączenie, przekształcenie lub podział Spółki, 

13)  powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki przy uwzględnieniu paragrafu 

17 ustęp 1 oraz ustalanie zasad ich wynagradzania, 

14) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, 

15) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej, 
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16) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu 

zarządu bądź nadzoru,  

17) zmiana przedmiotu działalności Spółki, 

18) dokonanie zmian w Statucie Spółki, chyba że postanowienia Kodeksu spółek handlowych lub 

wprowadzone na mocy właściwych postanowień Kodeksu spółek handlowych postanowienia Statutu 

uznają w tym zakresie kompetencje innego organu Spółki, 

19) rozwiązanie i likwidacja Spółki. 

3. Nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, 

użytkowania wieczystego bądź udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego. 

 

V. Postanowienia końcowe. 

 

§ 26. 

 

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy zakończy się w dniu 31 

(trzydziestego pierwszego) grudnia przyszłego 2011 roku. 

2. Roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz wnioski Zarządu, co do 

podziału zysku albo pokrycia straty, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do oceny, a następnie Walnemu 

Zgromadzeniu do rozpatrzenia i zatwierdzenia. Rada Nadzorcza przedstawia Walnemu Zgromadzeniu 

pisemne sprawozdanie z wyników dokonanej oceny. 

3. Zysk Spółki, przy uwzględnieniu właściwych przepisów prawa w tym zakresie, może być przeznaczony 

w szczególności na: 1/ odpisy na kapitał zapasowy, 2/ odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych lub 

funduszy celowych tworzonych w Spółce, 3/ inwestycje, 4/ dywidendę dla akcjonariuszy.  

4. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy 

(dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy (dzień wypłaty dywidendy) określa uchwała Walnego 

Zgromadzenia Spółki. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki nie określa dnia wypłaty dywidendy, 

dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą Spółki. 

5. Akcjonariusze Spółki mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym 

przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie Spółki do wypłaty 

akcjonariuszom. 

6. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej 

dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę takiej 

zaliczki. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. 

7. Ogłoszenia Spółki umieszczane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a sprawozdania finansowe 

w Monitorze Polskim B. 

 

§ 27. 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych 

ustaw szczególnych. 
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§ 28. 

 

Każdorazowo po zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy zmian w Statucie Spółki, jednolity tekst 

Statutu ustala Rada Nadzorcza. 

 

§ 29. 

 

Do czasu zarejestrowania Spółki działać ona może jako PYLON Spółka Akcyjna w organizacji. 
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6.3. Definicje i objaśnienia skrótów 

 

Lp. Termin / skrót Definicja / objaśnienie 

1.  Akcje Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Emitenta 

2.  Akcje Serii A 1.000.000 akcji na okaziciela serii A Emitenta o wartości nominalnej 

10 gr (dziesięć groszy) każda 

3.  Akcje Serii B 500.000 akcji na okaziciela serii B Emitenta o wartości nominalnej 10 gr 

(dziesięć groszy) każda 

4.  Akcje Serii C 900.000 akcji na okaziciela serii C Emitenta o wartości nominalnej 10 gr 

(dziesięć groszy) każda 

5.  Akcje Serii D 2.750.000 akcji na okaziciela serii D Emitenta o wartości nominalnej 

10 gr (dziesięć groszy) każda 

6.  Akcje Serii E 1.825.640 akcji zwykłych na okaziciela Serii E Emitenta o wartości 

nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda 

7.  Autoryzowany Doradca EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie 

8.  Alternatywny system 

obrotu lub ASO 

rynek NewConnect organizowany przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. 

9.  Emitent lub Spółka Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie 

10.  EUR Jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej 

11.  Giełda lub GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w 

Warszawie 

12.  Krajowy Depozyt 

lub KDPW 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie 

13.  k.k. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 

z późn. zm.) 

14.  k.s.h. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. 

nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) 

15.  Komisja lub KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

16.  NewConnect Rynek NewConnect organizowany przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. 

17.  Obrót na GPW Obrót na rynku regulowanym, giełdowym, organizowanym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

18.  Obrót na NewConnect  Obrót na NewConnect to jest w Alternatywnym systemie obrotu 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A.  

19.  Organizator 

Alternatywnego Systemu 

Obrotu 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w 

Warszawie 

20.  PAP Polska Agencja Prasowa 

21.  Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Emitenta 
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22.  Regulamin Alternatywnego 

Systemu Obrotu 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony uchwałą nr 

147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

z dnia 1 marca 2007 roku z późn. zm.  

23.  Rozporządzenie w sprawie 

koncentracji 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku 

w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców 

24.  Statut Statut Emitenta 

25.  Ustawa o nadzorze nad 

rynkiem kapitałowym 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 

(Dz. U. nr 183 poz. 1537 z późn. zm.) 

26.  Ustawa o obrocie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi 

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 211 poz. 1384 z późn. zm.) 

27.  Ustawa o ochronie 

konkurencji i 

konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) 

28.  Ustawa o ofercie publicznej Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. 

nr 185 poz. 1439 z późn. zm.) 

29.  Ustawa o podatku 

dochodowym od osób 

fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (tekst jednolity Dz. U. 2012 r. nr 64 poz. 361 z późn. zm.) 

30.  Ustawa o podatku 

dochodowym od osób 

prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób 

prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 74 poz. 397 z późn. zm.) 

31.  Ustawa o podatku od 

czynności cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności 

cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 101 poz. 649 z 

późn. zm.) 

32.  Ustawa o rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity 

Dz. U. z Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) 

33.  Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (tekst 

jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) 

34.  WIBOR jednomiesięczny (Warsaw Interbank Offer Rate) - stopa procentowa, po jakiej banki 

udzielają pożyczek innym bankom, na okres 1 miesiąca 

35.  Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Emitenta 

36.  Zarząd Zarząd Emitenta 

 


