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WSTĘP 

 

Emitent: 

Firma: SEVENET Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Gdańsk 

Adres: ul. Galaktyczna 30 A, 80-299 Gdańsk 

Numer KRS: 0000308826 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 191368157 

NIP 583-22-02-053 

Telefon: +48 58 340 04 00 

Fax: +48 58 340 04 01 

Adres poczty elektronicznej: sevenet@sevenet.pl 

Strona internetowa: www.sevenet.pl 

 

Autoryzowany Doradca: 

Firma: ABC Consulting Sp. z o.o. 

Kraj: Polska 

Siedziba: Gdańsk 

Adres: Ul. Grunwaldzka 102, 80-244 Gdańsk 

Telefon: +48 58 341 43 65 

Adres poczty elektronicznej: consul@abcc.com.pl 

Strona internetowa: www.abcc.com.pl 

 

Oferujący: 

Firma: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 

Kraj: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa 

Telefon: +48 22 504 30 00 

Fax: +48 22 504 31 00 

Adres poczty elektronicznej: pierwotny@bossa.pl  

Strona internetowa: www.bossa.pl 

 

Sprzedający: 

W ofercie publicznej Akcji Serii E nie występuje podmiot sprzedający akcje Emitenta. 

  

http://www.abcc/
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Papiery wartościowe objęte ofertą: 

Ofertą publiczną objęte jest nie więcej niż 1.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości 

nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) zł każda, oferowanych w ramach prawa poboru dla dotychczasowych 

akcjonariuszy.  

Emitent ubiega się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW  

w Warszawie SA:  

- nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej  

0,10 zł (dziesięć groszy) każda.  

Zarząd Spółki SEVENET SA nie przewiduje notowań Jednostkowych Praw Poboru w Alternatywnym 

Systemie Obrotu NewConnect. 

Nie istnieją ograniczenia przedmiotowe lub podmiotowe oferowania lub zbywania papierów 

wartościowych.  

Nie występuje podmiot udzielający zabezpieczenia (gwarantujący).  

Cena emisyjna: 

Cena emisyjna akcji wynosi 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję i została ustalona 

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie widełkowego podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, a także zmiany Statutu 

Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego. 

 

Oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie  

z zasadami określonymi w Memorandum, które jest jedynym prawnie wiążącym 

dokumentem zawierającym informacje o papierach wartościowych, ich ofercie i Emitencie.  

Zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy o ofercie publicznej, udostępnienia do publicznej wiadomości 

prospektu emisyjnego nie wymaga oferta publiczna, w wyniku której zakładane wpływy 

brutto emitenta liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, 

stanowią mniej niż 2.500.000 euro, jednakże pod warunkiem udostępnienia memorandum 

informacyjnego, o którym mowa w art. 41 ustawy.  

Niniejsze Memorandum nie było zatwierdzane ani weryfikowane w żaden sposób przez 

Komisję Nadzoru Finansowego ani Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

W ramach oferty nie występują podmioty pełniące funkcję subemitentów. 

 

Tryb informowania o zmianach w Memorandum Informacyjnym w okresie jego ważności:  

W wypadku zmiany danych zawartych w Memorandum w okresie jego ważności, Emitent sporządzi 

aneks do Memorandum i udostępni go na stronie internetowej: www.sevenet.pl oraz www.bossa.pl oraz 

opublikuje stosowną informację w formie raportu bieżącego.  

Niniejsze Memorandum zostało sporządzone w Gdańsku, dnia 21 stycznia 2016 roku i zawiera dane 

aktualizujące jego treść na dzień 21 stycznia 2016 r. Termin ważności Memorandum upływa po 12 

miesiącach od daty jego udostępnienia do publicznej wiadomości.  

http://www.sevenet.pl/
http://www.bossa.pl/
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1. CZYNNIKI RYZYKA 
 

 

1.1. CZYNNIKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA 

Ryzyko związane z rozwojem nowych usług i produktów 

Emitent w celu rozszerzenia oferty zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych, ponosi nakłady na 

rozwój własnych rozwiązań, w tym poprzez inwestycje w spółki zależne. Ponadto Spółka współpracuje 

z wieloma podmiotami partnerskimi i nieustannie aktualizuje wiedzę z zakresu oferowanych przez tych 

partnerów rozwiązań, celem uzyskania przewagi rynkowej. Emitent podejmuje takie działania m.in. 

pozyskuje kolejne kompetencje Data Center w ramach oferty dostawców jak Cisco i Vmware oraz 

podnosi kompetencje w zakresie najnowszych rozwiązań i funkcjonalności w technologii Contact Center 

(biometria głosowa, narzędzia do analityki biznesowej). 

Rozwój nowych usług i produktów wiąże się z ryzykiem poniesienia nakładów na rozwiązania, które 

mogą w niewystarczającym stopniu spełniać oczekiwania potencjalnych odbiorców, a przychody z ich 

sprzedaży mogą nie zapewnić pokrycia wydatków poniesionych na rozwój, co może negatywnie wpłynąć 

na poziom wyników finansowych Emitenta. W celu skutecznej identyfikacji zapotrzebowania 

zgłaszanego przez potencjalnych odbiorców oraz minimalizacji ryzyka związanego z rozwojem nowych 

usług i produktów, Emitent na bieżąco monitoruje trendy panujące na rynku teleinformatycznym 

wykorzystując m.in. informacje przekazywane przez wiodącego dostawcę technologii 

teleinformatycznych na świecie – Cisco Systems. Ponadto, współpracuje z krajowymi ośrodkami 

naukowymi, w tym z Politechniką Gdańską oraz Centrum Doskonałości Wicomm oraz Technikum 

Łączności w Gdańsku. Dodatkowo w roku obrotowym 2014/2015 w ramach struktury organizacyjnej 

Emitenta utworzono zespół Business Solutions Architect, zadaniem którego jest monitorowanie trendów 

i potencjału rynkowego w zakresie inwestycji w nowe produkty i usługi. 

 

Ryzyko związane z koncentracją przychodów ze sprzedaży 

Przychody ze sprzedaży Emitenta charakteryzują się stosunkowo niskim poziomem dywersyfikacji.  

W roku obrotowym 2014/2015 ponad 64,7% przychodów ze sprzedaży ogółem pochodziło ze sprzedaży 

usług i towarów do 10 największych klientów. W przypadku zakończenia współpracy z którymś z 

istotnych klientów Emitenta, może to skutkować spadkiem przychodów ze sprzedaży i w konsekwencji 

negatywnie wpłynąć na poziom wyników finansowych oraz na tempo realizacji założonych celów 

strategicznych.  

Emitent ogranicza ryzyko związane z koncentracją przychodów ze sprzedaży poprzez działania mające 

na celu pozyskiwanie złożonych kontraktów o charakterze długoterminowym (w przypadku realizacji 

prac wykonywanych dla największych klientów Spółki), a także rozbudowę sieci przedstawicielstw 

handlowych, która przyczynia się m.in. do zwiększenia udziału przychodów ze sprzedaży usług i towarów 

uzyskiwanych poprzez realizację zleceń o małej i średniej wartości, w przychodach ze sprzedaży ogółem 

i pozyskiwanie nowych klientów, którzy systematycznie zwiększają swój udział w przychodach ze 

sprzedaży. 

Istotnym czynnikiem ryzyka, także związanym ze sprzedażą, jest  fakt, iż około 80% sprzedaży towarów 

oraz usług opartych jest na jednym dostawcy. Emitent ogranicza to ryzyko poprzez budowanie relacji z 

kolejnymi dostawcami towarów i usług informatycznych, celem dywersyfikacji źródła sprzedaży. 
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Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników 

Działalność Emitenta jest uzależniona od kluczowych pracowników, w tym m.in. członków Zarządu, 

przedstawicieli handlowych i wysoce wykwalifikowanych inżynierów. Ewentualna utrata tych 

pracowników może istotnie ograniczyć skuteczność i efektywność działania oraz w konsekwencji 

spowodować potencjalne problemy z realizacją prac w ramach podpisanych umów oraz trudności 

związane z pozyskaniem nowych zleceń. Ponadto, utrata kluczowych pracowników może wpłynąć na 

podwyższenie presji na wzrost wynagrodzeń. 

W celu minimalizacji tego ryzyka, Emitent realizuje długofalową politykę zatrudnienia dostosowaną do 

specyfiki działalności oraz stosuje system motywacyjny, który uzależnia wysokość wynagrodzenia od 

efektywności pracowników. Ponadto, w celu zwiększenia zaangażowania kluczowych pracowników oraz 

ich samoświadomość jako kadry zarządzającej, Emitent umożliwia uczestnictwo w szkoleniach miękkich 

(podnoszących umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz stanowiących istotny 

element rozwoju zawodowego, doceniany przez pracowników). Emitent opracował także we współpracy 

z pracownikami Politykę Personalną oraz Kodeks dobrych praktyk w komunikacji wewnętrznej. 

Jednocześnie w ramach Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników Emitent przyznał 

nieodpłatnie warranty subskrypcyjne, na podstawie których zostały później objęte akcje serii C,  

a obecnie przyjęto już założenia do kolejnego takiego programu przewidzianego do realizacji w latach 

2015-2017. 

 

Ryzyko związane z oszacowaniem kosztów związanych z wykonywaniem prac w ramach 

poszczególnych projektów 

Emitent każdorazowo przed zawarciem umów i rozpoczęciem realizacji prac na rzecz klientów, dokonuje 

oszacowania kosztów, jakie zostaną poniesione. Szacunek ten jest wykonywany w oparciu  

o szczegółowe zestawienie zakresu prac w ramach umowy i odpowiada poziomowi skomplikowania 

zlecenia. Pomimo tego, ze względu na fakt, że istotna część projektów realizowanych przez Emitenta 

charakteryzuje się wysokim stopniem złożoności i wieloetapowością, istnieje ryzyko błędnego 

oszacowania kosztów projektu jak również konieczności wykonania dodatkowych, nieprzewidzianych 

prac, które nie zostały ujęte w umowie. Błędne oszacowanie kosztów związanych z realizacją zlecenia 

podnosi ryzyko nieosiągnięcia założonego poziomu jego rentowności, co w przypadku istotnej wartości 

tego zlecenia, może negatywnie wpłynąć na poziom wyników finansowych Emitenta.  

Emitent, dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu przy realizacji złożonych projektów ogranicza 

ryzyko błędnego oszacowania kosztów związanych z wykonywaniem prac. Ponadto, realizacja projektów 

jest dzielona na etapy, co umożliwia wydzielenie kluczowych stadiów i sprzyja poprawnej ocenie kosztów 

wykonania. 

 

Ryzyko związane z zawartymi w umowach z kontrahentami karami umownymi 

Niektóre z umów zawieranych przez Spółkę zawierają postanowienia zastrzegające kary umowne na 

rzecz kontrahenta w przypadku zwłoki w wykonaniu przez Spółkę zobowiązań umownych, a także na 

wypadek odstąpienia od umowy przez kontrahenta z winy Spółki. Kary umowne za zwłokę oscylują  

w granicach 0,2-0,5% całkowitego wynagrodzenia umownego za każdy dzień pozostawania Spółki  

w zwłoce. Nieliczne umowy zastrzegają kary umowne za opóźnienie. Taki zapis może rodzić ryzyko, po 

stronie Spółki, konieczności zapłaty kary umownej nawet w przypadku opóźnienia niezawinionego przez 

Spółkę. 

Ponadto, niektóre z umów przewidują karę umowną za każdy dzień opóźnienia w należytym wykonaniu 

umowy po upływie określonego okresu dopuszczalnego przez Strony opóźnienia lub karę umowną za 
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zwłokę w wykonaniu serwisu gwarancyjnego. Kary te, przede wszystkim ze względu na ich jednostkową 

wysokość, mogą stanowić zagrożenie z punktu widzenia działalności Spółki w przypadku, gdy czas 

realizacji świadczenia po stronie Spółki ulegnie znacznemu przedłużeniu. Kara umowna za odstąpienie 

oscyluje w granicach 10-20% wartości wynagrodzenia umownego (w zależności od kontrahenta są to 

kwoty netto lub brutto). Ponadto, przedmiotowe umowy zawierają również postanowienie o możliwości 

dochodzenia przez kontrahenta od Spółki odszkodowania przekraczającego wysokość naliczonych kar 

umownych.  

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu przy realizacji złożonych projektów ryzyko opóźnienia  

z wykonaniem poszczególnego projektu jest niewielkie. Dodatkowo Emitent minimalizuje opisane wyżej 

ryzyko poprzez realizację prac etapowo, według ustalonych z kontrahentami harmonogramów oraz 

poprzez bieżącą kontrolę stadium wykonania poszczególnych projektów przez pracowników.  

Spółka stosuje także zaawansowane metody zarządzania projektami (dysponuje min. personelem 

przeszkolonym w zakresie metodologii zarządzania projektami PRINCE II) pozwalające na minimalizację 

każdego rodzaju ryzyk związanych z realizacją kontraktów. 

Na etapach, gdzie istnieje możliwość negocjacji kontraktów, Spółka stara się także, w miarę możliwości, 

proponować zapisy ograniczające wysokości kar, szczególnie gdy dotyczy to sytuacji niezawinionych 

przez Spółkę. Uzyskane w ciągu lat działalności doświadczenie i zaufanie klientów spowodowało, iż  

w ocenie klientów, monitorowanej przez CISCO Systems, od kilku lat Spółka regularnie otrzymuje tytuł 

Cisco Customer Satisfaction Excellence – potwierdzające nie tylko umiejętność skutecznej realizacji 

kontraktów, ale także potwierdzające zadowolenie Klientów z uzyskanych efektów poszczególnych 

wdrożeń. 

 

Ryzyko związane z umowami dotyczącymi przeniesienia na Spółkę majątkowych praw 

autorskich do dzieł wytworzonych przez zleceniobiorców Spółki 

Spółka zawiera umowy cywilne (np. o dzieło, o świadczenie usług, zlecenia), na podstawie których 

zleceniodawcy wytwarzają określone utwory w rozumieniu ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne 

na rzecz Spółki. Większość umów handlowych z klientami zawiera zobowiązanie Spółki do podjęcia 

działań na swój koszt w celu zapewnienia kontrahentowi należytej ochrony w przypadku wystąpienia 

osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z ewentualnego naruszenia praw własności intelektualnej  

w wyniku korzystania przez kontrahenta z aplikacji/produktów Spółki.  

Spółka ponadto, jest zobowiązana zwrócić kontrahentowi zasądzone i wypłacone z tytułu naruszeń 

odszkodowania pod warunkiem niezwłocznego powiadomienia. Takie postanowienia mogą rodzić 

odpowiedzialność Spółki w przyszłości w przypadku, gdy kwestia przejścia praw własności intelektualnej 

nie zostanie należycie uregulowana przez Spółkę z podmiotami uprawnionymi. 

Postanowienia te mają szczególne znaczenie dla programów, systemów komputerowych narzędzi  

i innych utworów stworzonych przez współpracowników, zleceniobiorców Spółki, którzy współpracują, 

ze Spółką na podstawie umów cywilnych (zlecenia, o dzieło, o świadczenie usług itp.). W umowach 

zawieranych z tymi podmiotami Spółka zobligowana jest w sposób szczególny zadbać o skuteczność 

przeniesienia na jej rzecz majątkowych praw autorskich do utworów (dzieł) na określonych, ściśle 

sprecyzowanych polach eksploatacji. Ponadto, Spółka jest zobligowana dopilnować, aby majątkowe 

prawa autorskie zostały przeniesione do wszystkich utworów, stworzonych przez zleceniobiorców (na 

podstawie umów cywilnych np. o dzieło), w oparciu o które Emitent prowadzi działalność lub 

wykorzystuje te utwory w toku działalności. 

Minimalizacja powyższego ryzyka przez Spółkę realizowana jest poprzez zawieranie z podmiotami 

tworzącymi jakiekolwiek utwory (w rozumieniu przepisów prawa autorskiego) wykorzystywane przez 

Spółkę w jej działalności umów, które zawierają stosowne postanowienia o przeniesieniu praw 
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autorskich oraz inne postanowienia, które zabezpieczają interesy Spółki na wypadek wystąpienia 

jakiejkolwiek odpowiedzialności Spółki względem jej kontrahentów lub osób trzecich. 

 

Ryzyko związane z zawartymi przez Spółkę umowami o zachowaniu poufności 

Znaczna część zawartych przez Emitenta umów handlowych, co jest charakterystyczne dla tej 

działalności gospodarczej, zawiera postanowienia dotyczące zachowania poufności po zakończeniu 

realizacji umowy. Umowy te posiadają w niektórych przypadkach zapis o karach umownych – które  

w przypadku konieczności ich zapłaty mogą mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Emitenta. 

Sytuacja jest dodatkowo skomplikowana ze względu na fakt, iż część analizowanych umów jest zawarta 

na czas nieokreślony lub w ogóle nie można określić wyraźnie momentu zakończenia ich obowiązywania 

co powoduje, że zagrożenie powstania obowiązku zapłaty kary umownej lub odszkodowania nie kończy 

się wraz z momentem zakończenia współpracy z danym podmiotem. Należy zaznaczyć, iż z racji 

charakteru prowadzonej działalności gospodarczej i uzyskiwanych przez Emitenta informacji rodzaju 

umowy o zachowanie poufności są standardem postępowania kontrahentów. 

Spółka w 2014r. otrzymała Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego pierwszego stopnia wystawione 

przez ABW. Dzięki niemu Spółka posiada potwierdzoną zdolność do ochrony informacji niejawnych 

oznaczonych klauzulą Poufne przed nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją umów lub 

zadań. 

 

Ryzyko związane z ograniczeniem odpowiedzialności kontrahentów Spółki 

Ryzyko to związane jest z występowaniem w części umów z kontrahentami, zapisów dotyczących 

kwotowych ograniczeń wysokości roszczeń wobec kontrahenta, które to roszczenia mogą powstać w 

związku z realizacją umowy. Umowy zawierają postanowienia limitujące wysokość przedmiotowych 

roszczeń Spółki do kwoty wprost wskazanej w umowie albo też do wysokości wynagrodzenia 

uiszczonego przez Spółkę za dostarczony produkt lub świadczoną usługę. 

Powyższe klauzule nie wyłączają wprawdzie odpowiedzialności kontrahentów Spółki za szkody 

wyrządzone czynem niedozwolonym, jednak mogą doprowadzić, do sytuacji, w której ewentualne 

roszczenia Spółki wobec jej kontrahentów, wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązań, wynikających z umowy nie uzyskają pełnego zaspokojenia. 

Dodatkowo należy wskazać, że umowy zawierające postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności 

kontrahentów wobec Spółki zostały poddane prawu innemu niż polskie, co uniemożliwia pełną ocenę 

skutków prawnych tych klauzul. 

Minimalizacja opisywanego ryzyka następuje poprzez realizowaną przez Spółkę analizę potencjalnych 

ryzyk oraz szkód jakie mogą wynikać z zawarcia poszczególnych umów, a także poprzez bieżący 

monitoring obowiązków kontrahentów względem Spółki pod kątem sposobu i zasad ich wykonywania. 

W ramach negocjacji umów (w przypadkach, w których są one możliwe), Spółka dokłada starań, by  

w miarę możliwości proponować zapisy rozszerzające zakresy odpowiedzialności kontrahentów, tak aby 

odpowiadały one proporcjonalnemu udziałowi produktów i usług tych kontrahentów w realizowanych 

przedsięwzięciach. 

 

Ryzyko związane z poddaniem prawom obcym stosunków prawnych uregulowanych 

umowami z zagranicznymi kontrahentami Spółki  

W zakresie swojej działalności Spółka zawiera z kontrahentami zagranicznymi umowy na dostawę 

produktów i usług dla Spółki, oraz umowy licencyjne, które zostały poddane prawu obcemu. W związku 
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z powyższym stosunki prawne między Spółką a kontrahentami zagranicznymi, z którymi współpracuje 

Emitent, poddane zostały prawu m.in. norweskiemu, brytyjskiemu, słowackiemu, irlandzkiemu, 

francuskiemu czy szwedzkiemu. Ze względu na fakt poddania tych umów prawu innemu niż polskie, nie 

jest możliwe przewidzenie w pełni oraz ocena skutków prawnych z nich wynikających. 

Spółka minimalizuje powyższe ryzyko dążąc do wykonania wszystkich umów w sposób maksymalnie 

profesjonalny, z najwyższą starannością, a także w zgodzie z zapotrzebowaniem klientów zagranicznych 

oraz ustaloną z tymi kontrahentami praktyką. 

Zaznaczyć należy, iż do dnia sporządzenia Memorandum Informacyjnego Spółka nie prowadziła oraz nie 

prowadzi jakichkolwiek sporów związanych w wykonaniem umów podległych ani polskiemu prawu ani 

innemu prawu właściwemu niż prawo polskie. 

 

Ryzyko związane z poddaniem sporów wynikających z umów z zagranicznymi 

kontrahentami pod rozstrzygnięcie sądom arbitrażowym 

Cześć umów, zawartych pomiędzy Spółką a jej kontrahentami zagranicznymi na dostawę produktów  

i usług dla Spółki zawiera klauzule o poddaniu sporów powstałych w związku ze stosowaniem danej 

umowy zagranicznym sądom arbitrażowym, co może utrudnić Spółce dochodzenie roszczeń przed tymi 

sądami. 

Do dnia sporządzenia Memorandum Informacyjnego, Spółka nie była uczestnikiem jakiegokolwiek 

sporu, który musiałby być rozstrzygany przez sąd arbitrażowy. Ewentualne rozbieżności dotyczące 

wykonania zawartych przez Spółkę umów załatwiane są w sposób polubowny, za porozumieniem Stron. 

Ryzyko związane z poddaniem sporów wynikających z umów z zagranicznymi kontrahentami 

minimalizowana jest przez Spółkę poprzez dążenie do wykonania wszystkich umów profesjonalnie  

i z należytą starannością, a także poprzez rozstrzyganie wszelkich rozbieżności lub wątpliwości na drodze 

pozasądowych porozumień z kontrahentami. 

 

Ryzyko związane ze stosowanym przez Spółkę zabezpieczeniem dotyczącym ryzyka 

kursowego w postaci transakcji forward 

Z uwagi na fakt, iż głównymi dostawcami Spółki są zagraniczni producenci oprogramowania i sprzętu 

teleinformatycznego, rozliczenia prowadzone są w walucie polskiej oraz w walutach obcych (głównie 

USD oraz okazjonalnie EUR). W związku z powyższym, istnieje ryzyko związane ze zmianą kursów walut 

wykorzystywanych w rozliczeniach z ww. kontrahentami. W celu minimalizacji tego ryzyka Spółka 

zabezpiecza się poprzez oferowanie swoim klientom kontraktów w walutach USD lub EUR, bądź też 

kontraktów w PLN indeksowanych do kursu walut USD lub EUR. Ponieważ klienci nie zawsze wyrażają 

zgodę na tego typu kontrakty, Spółka zabezpiecza się przed ryzykiem walutowym poprzez zakup 

instrumentów typu forward. 

Transakcje forward stanowią umowę, na podstawie której jedna strona zobowiązana jest do dostawy, 

a druga do przyjęcia waluty w ustalonym terminie w przyszłości, po cenie wyznaczonej w momencie 

zawarcia umowy. Transakcje te są bezwarunkowe, tj. nie dają żadnej ze stron umowy możliwości 

odstąpienia od jej wykonania. Dzięki stosowaniu takiego zabezpieczenia, Spółka ogranicza potencjalne 

straty wynikające z ujemnych różnic kursowych oraz zwiększa wynik finansowy w przypadku dodatnich 

różnic kursowych. 

Wycena tych instrumentów obciąża koszty i przychody finansowe oraz odnoszona jest bezpośrednio  

w ciężar wyniku finansowego. Wycena dokonywana jest na koniec każdego kwartału na podstawie 

dokumentów otrzymywanych z banku. Zaznaczyć należy, iż Emitent ogranicza zastosowanie wyżej 

wspomnianego instrumentu wyłącznie do zabezpieczenia niekorzystnego wpływu zmian kursu USD/PLN 
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i EUR/PLN na wartość przychodów i kosztów rozliczanych w tej walucie, eliminuje ryzyko wystąpienia 

nieprzewidzianych zysków lub strat z tytułu zmian kursu USD/PLN i EUR/PLN. 

Dodatkowo Emitent dokonuje regularnych analiz sytuacji na rynku walutowym i przeprowadza spotkania 

z dilerami walutowymi. 

 

Ryzyko utraty certyfikacji głównego dostawcy technologii teleinformatycznych – Cisco 

Systems 

SEVENET S.A. od 1999r. jest partnerem Cisco Systems, dostawcy technologii teleinformatycznych dla 

przedsiębiorstw i instytucji na świecie, a w 2009r. uzyskał status złotego Partnera Cisco Systems, który 

potwierdza posiadanie przez Spółkę odpowiednich zasobów i kompetencji. Warunki partnerstwa są 

okresowo weryfikowane przez Cisco Systems. 

Cisco Systems jest wiodącym dostawcą technologii wykorzystywanej przez Emitenta przy świadczeniu 

usług i upoważniającym Emitenta do wykonywania prac w ramach realizacji dużych i skomplikowanych 

projektów budowy systemów teleinformatycznych opartych na technologii Cisco Systems. 

W przypadku nieutrzymania statusu Złotego Partnera Cisco Systems, wiążącym się z utratą możliwości 

wykorzystywania technologii Cisco Systems, ilość realizowanych projektów może zostać ograniczona, co 

wiąże się z pogorszeniem wyników finansowych Emitenta lub trudnościami w realizacji założonych celów 

strategicznych. 

Emitent minimalizuje ryzyko utraty certyfikacji Cisco Systems m.in. poprzez podnoszenie kwalifikacji 

pracowników technicznych oraz ponoszenie nakładów na rozwój zasobów technicznych 

wykorzystywanych przy realizacji prac. Zaznaczyć tu jednak należy, iż ze względu na fakt, iż Emitent 

należy do wiodących podmiotów specjalizujących się w budowie systemów teleinformatycznych 

opartych na technologii Cisco Systems w Polsce, w ocenie Zarządu Emitenta ewentualna utrata 

omawianej certyfikacji jest mało prawdopodobna. 
 

 

 

1.2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W KTÓRYM DZIAŁA EMITENT 
 

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w kraju i na świecie 

Sytuacja finansowa Emitenta jest uzależniona od sytuacji makroekonomicznej w kraju i na świecie. 

Działalność Spółki koncentruje się na krajowym rynku usług teleinformatycznych. Istotny wpływa na 

jego kondycję mogą mieć zarówno czynniki ekonomiczne w tym m.in. tempo wzrostu produktu 

krajowego brutto, poziom stóp procentowych, wzrost inflacji, spadek wydatków konsumpcyjnych oraz 

czynniki o charakterze prawnym jak pogorszenie warunków regulacyjnych w zakresie prowadzonej 

działalności. W przypadku wystąpienia pogorszenia się warunków makroekonomicznych, istnieje ryzyko 

wpływu tych zjawisk na kondycję ekonomiczno-finansową Emitenta. W celu minimalizacji ryzyka Zarząd 

Emitenta w sposób ciągły monitoruje warunki makroekonomiczne oraz podejmuje niezbędne kroki 

mające na celu ograniczenie koncentracji sprzedaży oraz poprawę konkurencyjności swojej oferty. 

Ryzyko związane ze zmienną sytuacją regulacji prawnych, w tym podatkowych 

Przepisy prawa w Polsce charakteryzują się znaczną zmiennością. Często brak też jest jednoznacznej 

interpretacji przepisów, w związku z czym istnieje ryzyko zmiany regulacji prawnych na niekorzyść 

przedsiębiorców. Szczególnie częste, a przy tym niebezpieczne są zmiany interpretacyjne przepisów 

podatkowych czy też brak jednolitości w stosowanych praktykach organów skarbowych i orzecznictwie 

sądowym w sferze opodatkowania. Istotnym elementem ryzyka prawnego jest także konieczność 

implementacji przepisów stosowanych w państwach Unii Europejskiej do przepisów polskich.  
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Celem ograniczenia wpływu tego czynnika na działalność Emitenta, służby finansowe Spółki stale 

monitorują zmiany przepisów i podnoszą swoje kwalifikacje poprzez edukację w zakresie 

wprowadzanych zmian. 

Ryzyko związane z konkurencją 

Rynek usług teleinformatycznych, na którym funkcjonuje Emitent, charakteryzuje się wysokim 

poziomem konkurencji. Dodatkowo, wraz z rozwojem rynku, nie można wykluczyć występowania 

tendencji do konsolidacji podmiotów na nim działających, celem zwiększania ich udziału w tym rynku. 

Działania takie mogą prowadzić do agresywnej polityki sprzedaży podmiotów konkurencyjnych, co może 

doprowadzić do pogorszenia wyników finansowych Emitenta lub też spadku jego udziału w rynku. 

SEVENET S.A. minimalizuje ryzyko związane z konkurencją poprzez rozbudowę przewagi 

konkurencyjnej. Przejawem tego jest pozyskiwanie kolejnych certyfikatów różnych dostawców 

technologii teleinformatycznych. Ponadto Spółka w 2014r. podpisała umowę o współpracy z APN 

Promise (obecnie większościowy akcjonariusz Emitenta) w ramach przygotowywania wspólnych 

projektów zgodnych z oczekiwaniami klientów i wspólnych ofert w tym dla klientów zagranicznych.  

W ramach rozwoju kompetencji technologicznych, Spółka w 2015r. uzyskała certyfikację Cisco ATP – 

Unified Contact Center Enterprise (spełnia tą autoryzację jako jedyna w Polsce), status ATP – Cisco 

Application Centric Infrastructure, a także odnowiła specjalizację Cisco Advanced Data Center 

Architecture i kompetencję Microsoft – Gold Communications.  

W 2014r. Spółka uzyskała świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego od ABW, stwierdzające zdolność 

emitenta do ochrony informacji niejawnych do klauzuli „Poufne”, co otwiera przed nią nowe możliwości 

współpracy z klientami obsługującymi takie dane. 

Jednocześnie SEVENET S.A. rozwija sieć serwisową i sprzedaży, o czym świadczy tworzenie i rozbudowa 

biur w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. 

Ryzyko walutowe 

Spółka wykorzystuje waluty (EUR i USD) do rozliczeń z niektórymi swoimi kontrahentami, a także ponosi 

koszty zakupu sprzętu w tych walutach. W związku z tym istnieje ryzyko, że zmiany kursu tych walut 

mogą wpłynąć na osiągany przez Emitenta poziom przychodów czy kosztów, co z kolei mogłoby wpływać 

na poziom rentowności Spółki. Ryzyko to minimalizowane jest przez stosowanie strategii naturalnego 

zabezpieczania się przez nadmierną pozycją walutową przez Spółkę, poprzez oferowanie klientom 

kontraktów w walutach USD lub EUR lub też kontraktów w PLN indeksowanych do kursu walut USD lub 

EUR. Ponadto, ponieważ klienci nie zawsze wyrażają zgodę na takie kontrakty, pozostająca ekspozycja 

walutowa jest przedmiotem zabezpieczenia ryzyka walutowego poprzez zakup instrumentów 

pochodnych typu forward (umowa z bankiem). Dzięki takim działaniom, Emitent minimalizuje ryzyko 

strat wynikających z ujemnych różnic kursowych. 

 

Ryzyko związane z nowymi technologiami informatycznymi 

Branża, w której działa Emitent, cechuje się stosunkowo wysokim tempem zmian technologii. Pojawienie 

się nowych rozwiązań teleinformatycznych, konkurencyjnych w stosunku do rozwiązań oferowanych 

przez Emitenta, może przełożyć się na obniżenie poziomu konkurencyjności systemów budowanych 

przez Emitenta oraz mieć negatywny wpływ na jego wyniki finansowe.  

SEVENET S.A. minimalizuje ryzyko związane z pojawieniem się nowych technologii teleinformatycznych 

poprzez współpracę z wiodącymi dostawcami technologii teleinformatycznych dla przedsiębiorstw 

i instytucji na całym świecie. Dodatkowo Emitent zauważając trendy technologiczne powołał dwie spółki 

celowe: Seventica Sp. z o.o - dostarczającą System Komunikacji Niewerbalnej umożliwiający 
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bezproblemową komunikację osobom głuchoniemym w placówkach administracji publicznej  oraz 

SevenPen Sp. z o.o. - oferującą nowoczesną technologię pióra cyfrowego Digital Pen & Paper, 

usprawniającą procesy biznesowe i administracyjne. Dodatkowo Spółka prowadzi działania związane  

z tworzeniem nowych usług, bazujących na infrastrukturze typu chmura oraz rozpoznaje rynek związany 

z Telemedycyną. 

 

1.3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z AKCJAMI 

Ryzyko związane z opóźnieniem w rozpoczęciu notowań Akcji Serii E  

Warunkiem rozpoczęcia notowania Akcji Serii E w Alternatywnym Systemie Obrotu jest wpisanie do 

rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta wykonanego poprzez emisję Akcji Serii E oraz po 

uzyskaniu stosownych zgód Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu.  

Ewentualne przedłużenie się czasu rejestracji Akcji Serii E przez sąd rejestrowy wpływać będzie na  

opóźnienie rozpoczęcia notowań Akcji w stosunku do terminu rozpoczęcia notowań zakładanego przez 

Emitenta. Szacuje się iż rozpoczęcie notowań nastąpi w terminie około dwóch tygodni od dnia powzięcia 

przez Emitenta informacji o wpisaniu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. 
 

Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji Akcji Serii E Emitenta  

Emisja Akcji Serii E nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy:  

 do dnia zamknięcia subskrypcji Akcji Serii E, w terminach określonych w Memorandum, nie 

zostanie objęta zapisem oraz należycie opłacona przynajmniej jedna Akcja Serii E;  

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

miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji 

Serii E;  

 sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi zarejestrowania podwyższenia kapitału 

zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję Akcji Serii E.  

Istnieje więc ryzyko, że inwestorzy nie nabędą Akcji Serii E, a zwrot środków finansowych za te akcje 

będzie następował bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. 

Ponieważ rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego zależy między innymi od złożenia przez Zarząd 

oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz postanowienia o dookreśleniu wysokości 

kapitału zakładowego, określającego wysokość podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie liczby 

Akcji Serii E objętych prawidłowymi zapisami, niezłożenie takiego oświadczenia mogłoby skutkować 

niemożnością rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego. Tym samym emisja Akcji Serii E nie 

doszłaby do skutku. 

Ze względu na powyższe, Zarząd złoży stosowny wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E niezwłocznie po przydziale tych akcji i po otrzymaniu 

wszystkich niezbędnych dokumentów od podmiotów przyjmujących zapisy na akcje. 

 

Ryzyko związane z powództwem o uchylenie bądź o stwierdzenie nieważności uchwały  

o widełkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E 

W przypadku, gdy uchwała walnego zgromadzenia jest sprzeczna ze statutem, bądź dobrymi obyczajami 

i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w 

drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały (art. 422 KSH). Prawo do 

wytoczenia powództwa przysługuje Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych 

organów, a także akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał 
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zaprotokołowania sprzeciwu, akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału na walnym 

zgromadzeniu oraz akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w 

przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej 

porządkiem obrad. Termin do wniesienia takiego powództwa w spółce publicznej wynosi miesiąc od dnia 

otrzymania wiadomości o uchwale, nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały.  

Dodatkowo, art. 425 KSH przewiduje możliwość zaskarżenia przez te same osoby uchwały walnego 

zgromadzenia sprzecznej z ustawą w drodze wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie 

nieważności takiej uchwały. Termin do wniesienia takiego powództwa w spółce publicznej wynosi 

trzydzieści dni od dnia ogłoszenia uchwały, nie później jednak niż rok od dnia powzięcia uchwały. 

Emitent podjął wszelkie wymagane czynności, mające na celu zapewnienie zgodności uchwały  

o podwyższeniu kapitału zakładowego z przepisami prawnymi, Statutem, dobrymi obyczajami oraz 

interesem Spółki. 

Istotne jest że zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. 

Sąd rejestrowy może jednakże zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy.  

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta do daty sporządzenia Memorandum Informacyjnego nie zostało 

złożone przeciwko Spółce w tej sprawie żadne powództwo. Spółka nie może jednak zapewnić, że nie 

zostały lub nie zostaną wytoczone powództwa, o których mowa powyżej. 

 

Ryzyko wynikające z odstąpienia lub zawieszenia Oferty Publicznej 

Emitent, do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje zwykłe na okaziciela serii E oferowanych 

w ramach prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy może odstąpić od Oferty Publicznej. Odbyć 

się to może jednak jedynie z ważnych powodów, do których zaliczyć należy w szczególności: 

 nagłą zmianę w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, regionu świata, której nie można 

było przewidzieć przed rozpoczęciem Oferty, a która miałaby lub mogła mieć istotny negatywny 

wpływ na przebieg Oferty, działalność Emitenta lub naruszałaby interes inwestorów,  

 nagłą zmianę w otoczeniu gospodarczym lub prawnym Emitenta, której nie można było 

przewidzieć przed rozpoczęciem Oferty, a która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ 

na działalność operacyjną Emitenta lub wpływała na bezpieczeństwo interesów inwestorów,  

 nagłą zmianę w sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Emitenta, która miałaby lub 

mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, a której nie można było przewidzieć 

przed rozpoczęciem Oferty,  

 wystąpienie innych nieprzewidzianych okoliczności powodujących, iż przeprowadzenie Oferty  

i przydzielenie oferowanych akcji byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla interesu Emitenta jak  

i wpływała na bezpieczeństwo interesów inwestorów.  

Po rozpoczęciu subskrypcji zamkniętej Akcji Serii E Spółki, Emitent może zawiesić Ofertę Publiczną, tylko 

w sytuacjach nadzwyczajnych, niezależnych od Spółki, jeżeli jej przeprowadzenie mogłoby stanowić 

zagrożenie dla interesu Emitenta lub inwestora lub byłoby niemożliwe. 

Istotne jest, że w przypadku odstąpienia Oferty Publicznej Akcji Aerii E, dokonane przez inwestorów 

wpłaty na akcje zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. 

W przypadku zawieszenia Oferty Publicznej w trakcie trwania subskrypcji złożone zapisy zostaną przez 

Emitenta uznane za wiążące, a wpłaty na akcje nie będą podlegać automatycznemu zwrotowi 

subskrybentom. Osoby, które złożyły zapis na Akcje Serii E mają prawo uchylenia się od skutków 

prawnych złożonego zapisu w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia Aneksu, na podstawie 

którego Oferta jest zawieszana. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez 

oświadczenie na piśmie złożone w biurze maklerskim, w którym złożono zapis. W takiej sytuacji może 

to spowodować opóźnienie w możliwości rozporządzania przez inwestorów gotówką, którą wpłacili na 
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Akcje Serii E. Ponadto środki z tytułu opłacenia zapisów zostaną zwrócone inwestorom bez odsetek i 

odszkodowań. 

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa przez podmioty 

uczestniczące w Ofercie Publicznej, albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić 

Komisja może zakazać w trybie art. 16 i art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej rozpoczęcia Oferty, bądź 

wstrzymać jej rozpoczęcie na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych. 

 

Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na Akcje Serii E 

Emitent wskazuje, iż wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu 

ponosi osoba dokonująca zapisu. Ponadto, niedokonanie wpłaty w określonym terminie skutkuje 

nieważnością zapisu. 

 

Ryzyko wahań cen akcji oraz niedostateczna płynność obrotu 

Ze względu na to, że ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu 

zależą od kształtowania się relacji podaży i popytu, mogą one podlegać znaczącym wahaniom. Niektóre 

z czynników mających wpływa na te relacje wynikają z niemożliwych do przewidzenia decyzji 

poszczególnych inwestorów. Przewidzenie kierunku wahań cen papierów wartościowych notowanych  

w ASO, zarówno w krótkiej jak i dłuższej perspektywie czasowej  jest przy tym bardzo trudne.  

Jednocześnie papiery wartościowe notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu z reguły cechują się 

mniejszą płynnością w stosunku do papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym. Aby 

utrzymać płynność obrotu własnych papierów wartościowych Emitent posiada podpisaną umowę  

o pełnienie roli animatora rynku z podmiotem uprawnionym do pełnienia takiej funkcji.  

W związku z notowaniami, istnieje ryzyko, iż posiadacz akcji Emitent nie będzie mógł ich sprzedać  

w wybranym przez siebie terminie albo w zakładanej ilości. W skrajnym przypadku może z tego powodu 

ponieść stratę wynikającą ze sprzedaży po cenie niższej niż cena nabycia. Analogicznie, w przypadku 

nabywania akcji, istnieje ryzyko, że osoba zainteresowana może nie mieć możliwości zakupu papierów 

wartościowych Emitenta w wybranych przez siebie terminie lub liczba 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 odmowy wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

Wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu odbywa się na wniosek 

Emitenta. Akcje objęte zostaną wnioskiem o wprowadzenie ich do obrotu, natomiast samo ich 

wprowadzenie będzie miało miejsce po spełnieniu odpowiednich warunków, wskazanych w uchwale 

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zgodnie z §5 Regulaminu Alternatywnego 

Systemu Obrotu Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu obowiązany jest podjąć uchwałę  

o wprowadzeniu albo o odmowie wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym 

systemie w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia przez ich emitenta właściwego wniosku.  

W przypadku gdy złożony wniosek lub załączone do niego dokumenty są niekompletne lub konieczne 

jest uzyskanie dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu do podjęcia uchwały, 

o której mowa powyżej, rozpoczyna się od dnia uzupełnienia wniosku lub przekazania Organizatorowi 

Alternatywnego Systemu Obrotu wymaganych informacji, oświadczeń lub dokumentów. Organizator 

Alternatywnego Systemu Obrotu w porozumieniu z emitentem może określić inny termin wprowadzenia 

danych instrumentów finansowych do obrotu.  
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Nie jest możliwe pełne wykluczenie ryzyka związanego z odmową wprowadzenia do obrotu, niemniej 

na dzień opublikowania przedmiotowego Memorandum, w opinii Emitenta, warunki wprowadzenia 

instrumentów finansowych na rynek NewConnect są spełnione.  

Zgodnie z §3 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu wprowadzenie do obrotu  

w alternatywnym systemie mogą być instrumenty finansowe, o ile:  

 został sporządzony odpowiedni publiczny dokument informacyjny, chyba że sporządzenie tego 

dokumentu nie jest wymagane,  

 zbywalność tych instrumentów nie jest ograniczona,  

 w stosunku do emitenta tych instrumentów nie toczy się postępowanie upadłościowe lub 

likwidacyjne,  

 wartość nominalna akcji wynosi co najmniej 10 gr, w przypadku wprowadzania do obrotu praw 

do akcji lub praw poboru akcji, wymóg ten stosuje się odpowiednio do akcji, które powstaną  

z przekształcenia tych praw do akcji oraz do akcji obejmowanych w wykonaniu tych praw 

poboru. Powyższego wymogu nie stosuje się do akcji, praw do akcji lub praw poboru akcji 

emitenta, którego inne akcje lub prawa do akcji zostały wcześniej wprowadzone do 

Alternatywnego Systemu Obrotu bez konieczności spełnienia tego wymogu.  

Organizator alternatywnego aystemu może odstąpić od stosowania powyższego wymogu, o ile 

uzna, że nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników.  

W przypadku nie wprowadzenia akcji do obrotu na NewConnect akcjonariusz Spółki nie będzie mógł 

zbyć objętych Akcji Serii E Emitenta w obrocie zorganizowanym. Zbycie przedmiotowych akcji będzie 

możliwe wyłącznie w drodze transakcji na rynku niepublicznym, bądź w drodze umów cywilnoprawnych.  

Memorandum zostało sporządzone wyłącznie w związku z Ofertą Publiczną nie więcej niż 1.000.000 

Akcji Serii E Emitenta, oferowanych w ramach prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. 

 

Ryzyko związane z możliwością przedłużania terminu do zapisywania się na Akcje Serii E 

Zgodnie z art. 438 § 1 KSH, termin do zapisywania się na Akcje Serii E nie może być dłuższy niż trzy 

miesiące od dnia otwarcia subskrypcji. W przypadku przedłużenia przez Emitenta terminu zakończenia 

przyjmowania zapisów na Akcje Serii E, przesunięciu ulegnie również termin przydziału Akcji Serii E,  

w konsekwencji czego w późniejszym terminie rozpocznie się obrót na NewConnect Akcjami Serii E. 

Może to spowodować opóźnienie w możliwości rozporządzania przez inwestorów Akcjami Serii E, albo 

gotówką, którą wpłacili na Akcje Serii E. 

 

Ryzyko redukcji zapisów dodatkowych 

W przypadku Zapisów Dodatkowych, jeśli łączna liczba Akcji Serii E w tych zapisach przekroczy liczbę 

Akcji Serii E pozostających do przydziału, zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane. Jeżeli 

przekroczenie to będzie znaczące, stopień redukcji zapisów również będzie znaczący. Środki z tytułu 

redukcji zapisów zostaną zwrócone bez odsetek i odszkodowań. 

 

Ryzyko związane z zawieszeniem lub wykluczeniem z obrotu instrumentami finansowymi 

w ASO 

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.  
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W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu zawiesza 

obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.  

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;  

 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;  

 wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub 

przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić 

odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem 

przekształcenia.  

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:  

1. upomnieć emitenta;  

2. 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:  
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1. nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na 

podstawie §17c ust. 1 pkt2) nie może przekraczać 50.000 zł,  

2. zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie,  

3. wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.  

 

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 Aystemu 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. 

 

Ryzyko wynikające z uprawnień KNF związanych z sankcjami administracyjnymi 

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

o ofercie publicznej, Komisja może:  

1. wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych  

z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, albo  

2. nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest 

nakładana, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo  

3. zastosować obie sankcje łącznie.         
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2. OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE 

ZAWARTE W MEMORANDUM INFORMACYJNYM 

  



MEMORANDUM INFORMACYJNE SEVENET S.A.  

Strona 21 z 147 
 

 

  



MEMORANDUM INFORMACYJNE SEVENET S.A.  

Strona 22 z 147 
 

3. Oferujący 
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3. DANE O EMISJI 
 

3.1. RODZAJ, LICZBA ORAZ ŁĄCZNA WARTOŚĆ EMITOWANYCH LUB SPRZEDAWANYCH 

PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM RODZAJÓW UPRZYWILEJOWANIA, 

WSZELKICH OGRANICZEŃ CO DO PRZENOSZENIA PRAW Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

ORAZ ZABEZPIECZEŃ LUB ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH 

Na podstawie niniejszego Memorandum oferuje się nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji 

zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z prawem poboru 

dla dotychczasowych akcjonariuszy. 

Cena emisyjna Akcji Serii E wynosi 2,50zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję i została 

ustalona Uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie widełkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, a także 

zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego. 

Łączna nominalna wartość akcji objętych niniejszym Memorandum Informacyjnym wynosi nie więcej niż 

100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). 

Uprzywilejowanie, świadczenia dodatkowe i zabezpieczenia dotyczące akcji Emitenta 

Akcje Serii E Emitenta nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351 do art. 353 Kodeksu 

spółek handlowych. 

Statutowe ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta 

Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń dotyczących zbywalności wprowadzanych do obrotu 

akcji Emitenta Serii E. 

 
Ograniczenia co do przenoszenia praw z papierów wartościowych wynikających z umów 

cywilnoprawnych  

Nie zostały zawarte żadne umowy cywilnoprawne, które ograniczałyby przenoszenie praw z papierów 

wartościowych objętych niniejszym Memorandum informacyjnym. Żadnemu z akcjonariuszy, 

obejmujących Akcje Serii E nie przysługują uprawnienia osobiste w rozumieniu art. 354 k.s.h. Emitowane 

instrumenty finansowe Spółki nie są przedmiotem świadczeń dodatkowych i zabezpieczeń związanych  

z instrumentami finansowymi. 

 
Ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta wynikające z Ustawy o obrocie  

Zgodnie z art. 78 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 

183 poz. 1538), jeżeli zagrożone jest bezpieczeństwo obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu lub jest 

zagrożony interes inwestorów, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system 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. 

W przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach 

wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania Alternatywnego Systemu Obrotu 

lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym Alternatywnym Systemie Obrotu, lub naruszenia 

interesów inwestorów, na żądanie Komisji, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu 

zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. 
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Na żądanie Komisji, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system 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. 

 

Zgodnie z art. 156 Ustawy o obrocie, osoby posiadające dostęp do informacji poufnej zobowiązane są 

do niewykorzystywania takich informacji. Do osób posiadających takie informacje Ustawa zalicza 

każdego 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. Do osób takich zaliczamy w szczególności: 

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

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

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

 akcjonariusze spółki publicznej, lub 

 osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa w lit. a, w podmiocie zależnym lub 

dominującym wobec emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych dopuszczonych do 

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

obrotu na takim rynku, albo pozostające z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym 

stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub 

 maklerzy lub doradcy. 

Osoby posiadające dostęp do informacji poufnej nie mogą ujawniać takich informacji, ani udzielać 

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

instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja.  

W przypadku uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, zakaz, o którym mowa powyżej, dotyczy również osób fizycznych, 

które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej lub 

jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 

W art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie wyszczególnia, że wykorzystywaniem informacji poufnej jest 

nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu 

o informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby 

trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi 

instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te: 

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

któregokolwiek z innych państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się  

o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której 

przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana na tym rynku, albo 

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

lub innego państwa członkowskiego, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio 

od ceny instrumentu finansowego określonego w pkt 1  

3) są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego 

systemu, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest 

dokonywana w tym alternatywnym systemie obrotu, albo  

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

Rzeczypospolitej Polskiej, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny 

instrumentu finansowego określonego w pkt 3. 
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Ustęp 5 art. 156 ustawy o obrocie wskazuje, że ujawnieniem informacji poufnej jest przekazywanie, 

umożliwianie lub ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej. 

Z kolei zgodnie z art. 159 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi członkowie zarządu, rady 

nadzorczej, prokurentów lub pełnomocników Emitenta lub wystawców, jego pracowników, biegłych 

rewidentów 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, nabywać 

lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji 

Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać, na rachunek 

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

rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi. 

Zgodnie z postanowieniami ustępu 1a art. 159 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi osoby 

wymienione powyżej (zgodnie z art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a) nie mogą, w czasie trwania okresu 

zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest 

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

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

z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować 

rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby 

trzeciej. 

Zgodnie z ustępem 1b. art. 159 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przepisów ust. 1 i 1a nie 

stosuje się do czynności dokonywanych: 

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

w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób 

wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne albo 

2) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych 

dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej 

na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo 

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

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

z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo 

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

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

o ofercie publicznej, albo 

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

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

organów emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna 

przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego. 

Ustęp 2. Art. 159 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi precyzuje, iż okresem zamkniętym jest: 

 okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną powyżej informacji poufnej 

dotyczącej Emitenta lub instrumentów finansowych, 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 

osoba fizyczna wymieniona powyżej nie posiadała dostępu do danych finansowych, na 

podstawie których sporządzany jest dany raport; 

 w przypadku raportu półrocznego - miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej 

wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego 
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raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - 

chyba że osoba fizyczna wymieniona powyżej nie posiadała 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 osoba fizyczna wymieniona powyżej nie posiadała dostępu do danych finansowych, 

na podstawie których sporządzany jest dany raport. 

Zgodnie z art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi osoby wchodzące w skład organów 

zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo będące jego prokurentami lub 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. 161a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zakazy i wymogi,  

o których mowa w art. 156-160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w tym wynikające  

z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, mają 

zastosowanie w przypadkach określonych w art. 39 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

tj.: 

1) zachowań zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa 

członkowskiego, dotyczących instrumentów finansowych dopuszczonych lub będących 

przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

2) zachowań zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących instrumentów 

finansowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu 

na rynku regulowanym na terytorium któregokolwiek z innych państw członkowskich;  

3) instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta wynikające z Ustawy o ofercie publicznej  

Zgodnie z art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa 

o ofercie publicznej), akcjonariusze Spółki są zobligowani do informowania o stanie posiadanych akcji 

w spółkach publicznych. Akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 

33⅓%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, a także w przypadku kiedy 

posiadał wymieniony pakiet akcji i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 

15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów zobowiązany jest 

niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, w terminie 4 dni od dnia, w którym dowiedział się 

o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej 

dowiedzieć. 

Obowiązek ten powstaje również w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% 

ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. 
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Zgodnie z ust. 2 pkt 4 tegoż artykułu Ustawy o ofercie szczegółowe informacje, jakie powinno zawierać 

zawiadomienie obejmują: 

1) datę i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie; 

2) liczbę akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym 

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

3) liczbę aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz 

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

4) informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 

12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy 

zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby 

głosów. W przypadku zmiany zamiarów lub celu, o których mowa powyżej należy niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym 

Komisję oraz tę spółkę; 

5) o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje 

spółki; 

6) o osobach trzecich, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie 

uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 

 

Obowiązki określone w art. 69a Ustawy o ofercie publicznej spoczywają również na podmiocie, który 

osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: 

1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 

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

lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej; 

3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

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

również informacje o: 

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

finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji; 

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

3) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego. 

Obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami 

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

którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar 

wykonywania tego prawa – w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na 

rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie. 

Zgodnie z art. 87 pkt 1 (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach tegoż rozdziału) 

obowiązki przewidziane w rozdziale odpowiednio spoczywają: 

1) również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby 

głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych  

w związku z akcjami spółki publicznej; 

2) na funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego 

progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem 

akcji łącznie przez: 

a. inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych 
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b. inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zarządzane przez ten sam podmiot 

3) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 

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

a. przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu,  

z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa  

w art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 

b. w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład 

których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie  

z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach 

inwestycyjnych – w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów 

wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu 

zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu, 

c. przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest 

przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu 

4) również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym 

zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli 

akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania 

5) również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie 

dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na 

walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden  

z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych 

obowiązków; 

6) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5, posiadając akcje spółki 

publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 

liczby głosów określonego w tych przepisach. 

Art. 87 pkt. 2. Informuje, iż obowiązki określone w przepisach niniejszego rozdziału powstają również 

w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub 

zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego uznania. 

Art. 87  pkt 3. Wskazuje, że w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, obowiązki określone  

w tym rozdziale mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony 

porozumienia. 

Pkt 4. Tegoż artykułu wskazuje, iż istnienie porozumienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, domniemywa 

się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez: 

1) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub 

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

2) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym 

3) mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do 

dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów 

wartościowych 

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

Pkt 5. - Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych w przepisach niniejszego 

rozdziału: 

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

zależne; 

2) po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z ust. 

1 pkt 4 – wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem 



MEMORANDUM INFORMACYJNE SEVENET S.A.  

Strona 29 z 147 
 

3) wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest 

ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. 

Zgodnie z art. 89: 

1. akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z: 

1) akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego 

powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli 

osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych 

odpowiednio w art. 69 lub art. 72; 

2) wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło  

z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1; 

3) akcji spółki publicznej, nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79. 

2. Podmiot, który przekroczył próg ogólnej liczby głosów, w przypadku, o którym mowa odpowiednio  

w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5, nie może wykonywać prawa głosu z wszystkich akcji 

spółki publicznej, chyba że wykona w terminie obowiązki określone w tych przepisach. 

2a. Zakaz wykonywania prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, dotyczy także wszystkich 

akcji spółki publicznej posiadanych przez podmioty zależne od akcjonariusza lub podmiotu, który nabył 

akcje z naruszeniem obowiązków określonych w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 albo nie wykonał 

obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5. 

2b. W przypadku nabycia lub objęcia akcji spółki publicznej z naruszeniem zakazu, o którym mowa  

w art. 77 ust. 4 pkt 3 albo art. 88a, albo niezgodnie z art. 77 ust. 4 pkt 1, podmiot, który nabył lub objął 

akcje, oraz podmioty od niego zależne nie mogą wykonywać prawa głosu z tych akcji. 

3. Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w ust. 1–2b, nie 

jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia,  

z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw. 

 

Zgodnie z art. 75 pkt. 4 Ustawy o ofercie akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia, nie 

mogą być przedmiotem obrotu, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu 

umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 3 pkt 

4. Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 

ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

 
Ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji  

i konsumentów  

Zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 

r. Nr 50, poz. 331 ze zm.) dalej Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, zamiar koncentracji 

podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, jeżeli łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących  

w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 

1.000.000.000 EUR, lub gdy łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców 

uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza 

równowartość 50.000.000 EUR. 

Obowiązek ten dotyczy również zamiaru: 

1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 
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2) przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub  

w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej 

przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców; 

3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 

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

przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat 

obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

równowartość 10.000.000 EUR. 

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

koncentracji jeżeli: 

1) łączny obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 

pkt 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nie przekroczył na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie 

równowartości 10.000.000 EUR; 

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

w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest 

prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych 

przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia 

lub objęcia, oraz że: 

a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do 

dywidendy, lub 

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

przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów; 

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

zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji 

lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży; 

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

zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której 

należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego; 

5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę 

dominującego (art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). 

 

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

dokonują: 

1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy – w przypadku połączenie dwóch lub więcej samodzielnych 

przedsiębiorców; 

2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę – w przypadku przejęcia; 

3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy –  

w przypadku utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 

4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy – w przypadku nabycia przez 

przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy. 

Zgodnie z art. 96. Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, postępowanie antymonopolowe  

w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie miesiąca od dnia jego 

wszczęcia. W sprawach szczególnie skomplikowanych lub co do których istnieje uzasadnione 

prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji na rynku lub wymagających przeprowadzenia 

badania rynku termin zakończenia postępowania ulega przedłużeniu o 4 miesiące.  



MEMORANDUM INFORMACYJNE SEVENET S.A.  

Strona 31 z 147 
 

Do terminów określonych powyżej nie wlicza się okresów oczekiwania na dokonanie zgłoszenia przez 

pozostałych uczestników koncentracji, a także okresów na usunięcie braków lub uzupełnienie informacji, 

o których mowa w art. 95 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, oraz okresów 

oczekiwania na uiszczenie opłaty, o której mowa w art. 94 ust. 4 Ustawy o ochronie konkurencji  

i konsumentów. 

Zgodnie z art. 97 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Przedsiębiorcy, których zamiar 

koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu 

wydania przez Prezesa Urzędu decyzji lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana. 

Art. 98. Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów mówi, że nie stanowi naruszenia obowiązku,  

o którym mowa w art. 97 ust. 1, realizacja publicznej oferty kupna lub zamiany akcji, zgłoszonej 

Prezesowi Urzędu na podstawie art. 13 ust. 1, jeżeli nabywca nie korzysta z prawa głosu wynikającego 

z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie w celu utrzymania pełnej wartości swej inwestycji kapitałowej 

lub dla zapobieżenia poważnej szkodzie, jaka może powstać u przedsiębiorców uczestniczących  

w koncentracji. 

Czynność prawna, na podstawie której ma nastąpić koncentracja, może być dokonana pod warunkiem 

wydania przez Prezesa Urzędu, w drodze decyzji, zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminów, 

o których mowa w art. 96 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 

Zgodnie z art. 18 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu w drodze decyzji, 

wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie 

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

Art. 19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów informuje, iż Prezes Urzędu, w drodze decyzji, 

wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, gdy – po spełnieniu przez przedsiębiorców zamierzających 

dokonać koncentracji warunków określonych w ust. 2 – konkurencja na rynku nie zostanie istotnie 

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

Zgodnie z ust. 2. art. 19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu może na 

przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji nałożyć obowiązek lub przyjąć 

ich zobowiązanie, w szczególności do: 

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

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

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

lub nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców, 

3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi  

– określając w decyzji, o której mowa w ust. 1, termin spełnienia warunków. 

W decyzji o której mowa powyżej, Prezes Urzędu nakłada na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców 

obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków (ust.3, art. 19). 

 

Zgodnie z art. 106 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 

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

większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli 

przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody.  

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

decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 EUR, jeżeli: 

1) we wniosku, o którym mowa w art. 23 , lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji podał nieprawdziwe 

dane; 
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2) nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa Urzędu na podstawie art. 10 ust. 9, art. 12 ust. 3, art. 

19 ust. 3, art. 28 ust.3 lub art. 50 (a od 17.04.2016r. art. 10 ust.9, art.12 ust 3, art.19 ust.3, art. 23c 

ust.3 art.28 ust. 3 lub art.50) bądź udzielił nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji; 

3) nie współdziała w toku kontroli prowadzonej w ramach postępowania na podstawie art. 105a,  

z zastrzeżeniem art. 105d ust. 2.  

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

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

stanowiącej równowartości do 10.000 EUR za każdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji wydanych na 

podstawie art. 10, art. 12 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 2 i 4, art. 26, art. 27 ust. 2, 

art. 28 ust.1 oraz art. 89 ust. 1 i 3, postanowień wydanych na podstawie art. 105g ust. 1 lub wyroków 

sądowych w sprawach z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, praktyk naruszających zbiorowe 

interesy konsumentów oraz koncentracji; karę pieniężną nakłada się, licząc od daty wskazanej w decyzji 

(od 17.04.2016r. wchodzi w życie zmiana treści, i tak kara nałożona może być na podstawie art. art. 10, 

art. 12 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 2 i 4, art. 23b, art. 23c ust.1, art. 26, art. 27 ust. 

2, art. 28 ust.1 oraz art. 89 ust. 1 i 3 oraz art. 101a ust 1 i 3, postanowień wydanych na podstawie art. 

105g ust. 1 lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, praktyk 

naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz niedozwolonych postanowień wzorców umów oraz 

koncentracji; karę pieniężną nakłada się, licząc od daty wskazanej w decyzji). 

Zgodnie z art. 108 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą 

w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości 

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

umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji. 

Zgodnie z art. 99 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w przypadku niewykonania decyzji,  

o której mowa w art. 21 ust. 1 lub 4, Prezes Urzędu może, w drodze decyzji, dokonać podziału 

przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 Kodeksu spółek 

handlowych. Prezesowi Urzędu przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. 

Prezes Urzędu może ponadto wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności umowy lub podjęcie innych 

środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 

 

Ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta wynikające z Rozporządzenia Rady WE 139/2004 

w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw  

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

w Rozporządzeniu Rady WE w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców (nr 139/2004 z dnia  

20 stycznia 2004 r., Dz. UE. L 24/1). Rozporządzenie dotyczące Koncentracji zawiera uregulowania 

odnoszące się do tzw. Koncentracji o wymiarze wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa 

i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. 

Rozporządzenie dotyczące 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. 

Zawiadomienie Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia dotyczącego 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. 



MEMORANDUM INFORMACYJNE SEVENET S.A.  

Strona 33 z 147 
 

Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 

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

niż 5.000.000.000 EUR, oraz 

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

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250.000.000, chyba że każde z przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów, 

przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym kraju członkowskim. 

Koncentracja przedsiębiorstw ma również wymiar wspólnotowy, gdy: 

• łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej 

niż 2.500.000.000 EUR, oraz 

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

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EUR, 

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

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EUR, z czego łączny obrót co 

najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25.000.000 

EUR, oraz 

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

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EUR, chyba że każde  

z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych 

obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym kraju członkowskim. 

Łączny obrót w rozumieniu Rozporządzenia dotyczącego Koncentracji obejmuje kwoty uzyskane przez 

zainteresowane przedsiębiorstwa w poprzednim roku finansowym ze sprzedaży. 

Uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku gdy instytucje kredytowe lub inne instytucje 

finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalność obejmuje transakcje 

dotyczące obrotu papierami wartościowymi, prowadzone na własny rachunek lub na rachunek innych, 

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

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

określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem, że wykonują te prawa 

wyłącznie w celu przygotowania sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź 

tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem, że taka sprzedaż następuje w ciągu jednego roku 

od daty nabycia. 

 
Zabezpieczenia i świadczenia dodatkowe wynikające z instrumentów finansowych  

Z Akcjami Serii E nie jest związany obowiązek świadczeń dodatkowych, jak również nie występują 

jakiejkolwiek zabezpieczenia z nimi związane. 

 

3.2. CELE EMISJI, KTÓRYCH REALIZACJI MAJĄ SŁUŻYĆ WPŁYWY UZYSKANE Z EMISJI, WRAZ Z 

OKREŚLENIEM PLANOWANEJ WIELKOŚCI WPŁYWÓW, OKREŚLENIEM JAKA CZĘŚĆ TYCH 

WPŁYWÓW BĘDZIE PRZEZNACZONA NA KAŻDY Z WYMIENIONYCH CELÓW ORAZ 

WSKAZANIE, CZY CELE EMISJI MOGĄ ULEC ZMIANIE 

Celem emisji jest pozyskanie środków na realizację założeń przyjętej strategii rozwoju (patrz: rozdział 

4.13.3 Strategia rozwoju emitenta). Strategia ta przewiduje następujące działania: 

1. Stworzenie zespołu telemarketerów, będących pierwszą linią poznania potrzeb nowych klientów 

i przekazania kontaktu do handlowców odpowiedzialnych za przygotowanie indywidualizowanej 

oferty. Działania te opierają się na założonym w strategii rozwoju sprzedaży - w ramach 

zwiększenia aktywności sprzedażowej. 
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2. Rozbudowa obecnie istniejących oraz tworzenie nowych biur terytorialnych. W pierwszej 

kolejności spółka zamierza ukończyć rozpoczętą rozbudowę biura w Krakowie, jak również 

aktywnie poszerzyć swoją obecność i działalność we Wrocławiu oraz rozpocząć budowę biura  

w Poznaniu. Poza aktywnością handlową w tym obszarze Polski biura mają być także istotnie 

wzmocnione w zakresie kadry technicznej, zarówno w obszarze świadczenia nowych usług jak 

również świadczenia serwisów. 

3. Wzbogacenie oferty Spółki o większy pakiet rozwiązań tzw. cloud, rozwój własnych zasobów 

developerskich, oferowanie innowacyjnych rozwiązań zmieniających jakość prostych 

codziennych działań (np. pióro elektroniczne), dedykowanych do specyficznych grup odbiorców 

(np. telemedycyna) lub zaspokajających potrzeby wyrównywania szans osób 

niepełnosprawnych (np. osoby niesłyszące) 

 

W ramach emisji do 1.000.000 Akcji Serii E spółka zamierza pozyskać kapitał o maksymalnej wartości 

2 500 000 PLN, który przeznaczony zostanie na wsparcie realizacji powyższych działań, choć nie pokryje 

w całości potrzeb finansowych z nimi związanych. Kolejność realizacji wymienionych powyżej działań, 

jak również ich skala i dynamika będą uzasadnione od rynkowych potrzeb dotychczasowych klientów 

Emitenta, perspektywy pozyskania nowych rynków, zmieniających się trendów oraz możliwościami 

pozyskiwania kapitału na ich realizację. 

 

3.3. INFORMACJE O KOSZTACH EMISJI I PRZEPROWADZENIA PUBLICZNEJ OFERTY PAPIERÓW 

WARTOŚCIOWYCH 

Według szacunków Zarządu Emitenta koszt emisji Akcji Serii E w ramach Oferty Publicznej wyniesie  

ok. 50 000 zł netto w tym:  

1) sporządzenie Memorandum, oferowanie, obsługa prawna, obsługa Autoryzowanego Doradcy, – 

maksymalnie 40 000 zł netto  

2) koszty opłat administracyjnych, opłat notarialnych, podatków i innych - wyniosą maksymalnie 

10 000 zł netto 

Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o Rachunkowości koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu 

kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad 

wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych. 

 

3.4. OKREŚLENIE PODSTAWY PRAWNEJ EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, 

na mocy art. 430-432 k.s.h. jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SEVENET S.A. 

Podstawą prawną emisji Akcji Serii E jest Uchwała nr 18/11/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy SEVENET S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie widełkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki w drodze emisji akcji zwykłych 

na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru. Treść przedmiotowej uchwały została przedstawiona 

poniżej: 

 
Uchwała Nr 18/11/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
SEVENET S.A. 

z dnia 30 listopada 2015 roku 
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w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji 
zwykłych na okaziciela serii E, a także zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem 
kapitału zakładowego  
 
Działając na podstawie przepisu art. 431 § 1, § 2 pkt. 2 i § 7, art. 432 i art. 433 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 8 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SEVENET Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Gdańsku uchwala, co następuje: 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie 
większą niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych 00/100), tj. z kwoty 701.035,80 zł (siedemset jeden tysięcy 
trzydzieści pięć złotych i osiemdziesiąt groszy) do kwoty nie mniejszej niż 701.035,90 zł (siedemset 
jeden tysięcy trzydzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i nie większej niż 801.035,80 zł 
(osiemset jeden tysięcy trzydzieści pięć złotych i osiemdziesiąt groszy), w drodze emisji nie mniej 
niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji serii E o kolejnych numerach od 000001 
do 1000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.  

2. Akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela.  

3. Akcje serii E zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi.  

4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie 
przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2016 roku. -  

5. Akcje serii E zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w drodze 
subskrypcji zamkniętej.  

6. Cena emisyjna będzie wynosić 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.  

7. Upoważnia się Zarząd spółki pod firmą SEVENET Spółka Akcyjna do podjęcia wszelkich działań 
niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym do określenia terminów otwarcia i zamknięcia 
subskrypcji.  

8. Dzień prawa poboru przypadać będzie na dzień 31 stycznia 2016 roku.  

9. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z 
postanowieniami ustawy o ofercie z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1382).  

10. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 Uchwały, 
w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji zamkniętej (art. 431 § 2 pkt 
2 Kodeksu spółek handlowych).  

11. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki SEVENET Spółka Akcyjna do złożenia przed 
zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 
310 §2 w zw. z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego 
Spółki SEVENET Spółka Akcyjna.  

12. W związku z widełkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki SEVENET Spółka Akcyjna 
określonym w § 1 niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia „w sprawie widełkowego podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, a także zmiany 
Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego” niniejszym zmienia się § 7 ustęp 
1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:  
„§7.  
1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 701.035,90 (siedemset jeden tysięcy trzydzieści pięć 

złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 801.035,80 zł (osiemset jeden tysięcy trzydzieści 
pięć złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na:  

a. 5.880.000 (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy akcji) akcji zwykłych na okaziciela serii 
A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja;  

b. 796.533 (siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji zwykłych na 
okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;  

c. 333.835 (trzysta trzydzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela 
serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;  

d. nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii 
E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”  

 
§ 2 

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub 
uznanych przez Zarząd Spółki za wskazane w celu wykonania niniejszej Uchwały, w tym w 
szczególności do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii E, zasad przyjmowania 
oświadczeń o objęciu akcji serii E oraz zawarcia umów z podmiotem lub podmiotami upoważnionymi 
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do przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji serii E oraz wpłat na te akcje, o ile Zarząd Spółki uzna 
zawarcie takich umów za zasadne.  
 

§ 3 
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.  
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej przyjęcia.  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 18/11/2015 w powyższym brzmieniu 

została podjęta 5 199 753 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw 

(łączna liczba ważnych głosów to 5 199 753 z 5 199 753 akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 - co 

stanowi 74,17% kapitału zakładowego). 

 

W nawiązaniu do §2 powyższej uchwały, Zarząd Spółki na posiedzeniu dnia 18 stycznia 2016r., podjął 

jednogłośnie uchwałę dookreślającą warunki emisji Akcji Serii E. Treść uchwały znajduje się poniżej: 

 

Protokół 

z posiedzenia Zarządu spółki pod firmą 

SEVENET Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Gdańsku  

z dnia 18.01.2016r. 

 

I. Przewodnictwo posiedzenia objął Prezes Zarządu Pan Rafał Chomicz, który to 

Przewodniczący stwierdził, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Zarządu 

Spółki, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do jego odbycia, ani co do postawienia 

poszczególnych spraw na porządku obrad. 

II. Na porządku obrad postawiona została kwestia potwierdzenia informacji szczegółowych 

dotyczących emisji akcji serii E.  

III. Następnie przystąpiono do porządku obrad. 

 

Uchwała 

 

Zarząd Spółki pod firmą SEVENET Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku niniejszym jednogłośnie 

postanawia i informuje iż przez wzgląd na uchwałę WZ nr 18/11/2015 wskazującą, że część 

informacji odnośnie emisji akcji serii E będzie podjęta stosowną uchwałą Zarządu potwierdzone 

zostają następujące ustalenia: 

1. Prawa poboru akcji serii E nie będą notowane w alternatywnym systemie obrotu. 

2. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługiwało będzie prawo poboru, przy czym za 
każdą jedną dotychczasowa akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru , 
akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru.  

Uwzględniając liczbę emitowanych akcji serii E, stosunek prawa poboru do akcji nowej emisji 
wynosi 0,142646067433361.  

Ustala się następujące zasady dokonywania zaokrągleń liczby Akcji serii E przydzielonych na 
rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu prawa poboru: liczbę Akcji serii E przydzielonych 
na rzecz danej osoby, która złożyła zapis w wykonaniu prawa poboru ustala się poprzez 
pomnożenie liczby praw poboru Akcji serii E przez 0,142646067433361 i  zaokrąglenie 
otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej. 
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W związku z powyższym, stosownie do art. 433 par. 1 KSH w celu złożenia zapisu na jedną 
akcję serii E w wykonaniu prawa poboru konieczne będzie posiadanie co najmniej ośmiu 
jednostkowych praw poboru. 

3. Zapisy składane w wykonaniu prawa poboru i zapisy dodatkowe na akcje serii E będą 
przyjmowane w okresie 2 lutego 2016 r. – 8 lutego 2016 r. przez Dom Maklerski BOŚ S.A. 
(„Oferującego”), na podstawie formularza zapisu. 

4. Po zakończeniu zapisów dodatkowych na akcje serii E, w przypadku nieobjęcia wszystkich 
akcji, Zarząd nie przewiduje oferowania nieobjętych akcji serii E. 

5. Zarząd Emitenta dokona przydziału akcji serii E w terminie i na zasadach zgodnie z 
obowiązującymi regulacjami KDPW S.A. 

 

Od głosowania nikt się nie wstrzymał. Nie oddano żadnych głosów przeciwko uchwale.  Wobec 

wyczerpania porządku obrad posiedzenie Zarządu zakończono. 

 

3.5. INFORMACJA O PRAWIE PIERWSZEŃSTWA DO OBJĘCIA AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH 

AKCJONARIUSZY 

Zgodnie z uchwałą nr 18/11/2015 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. z dnia 

30 listopada 2015 r. Akcje Serii E zostaną objęte w trybie subskrypcji zamkniętej tj. z zachowaniem 

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Dniem ustalenia Prawa Poboru jest dzień 31.01.2016r. 

(trzydziesty pierwszy stycznia dwa tysiące szesnastego roku) (Dzień Prawa Poboru).  

Na każdą jedną dotychczasowa akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru, akcjonariuszowi 

przysługuje jedno prawo poboru.  

Uwzględniając liczbę emitowanych Akcji Serii E, stosunek prawa poboru do akcji nowej emisji wynosi 

0,142646067433361. Zgodnie z zasadami przyjętymi uchwałą Zarządu, liczba Akcji Serii E przydzielona 

na rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu prawa poboru ustalana jest poprzez pomnożenie liczby 

Jednostkowych Praw Poboru jej przysługujących przez 0,142646067433361 i zaokrąglenie otrzymanego 

w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej. 

W związku z powyższym, stosownie do art. 433 par. 1 KSH w celu złożenia zapisu na jedną Akcję Serii 

E w wykonaniu prawa poboru konieczne jest posiadanie co najmniej ośmiu Jednostkowych Praw Poboru, 

przy czym istotne jest, iż nie jest to równoznaczne ze stwierdzeniem że na każde osiem Jednostkowych 

Praw Poboru przypada 1 akcja nowej emisji. 

 

3.6. OZNACZENIE DAT, OD KTÓRYCH OFEROWANE AKCJE MAJĄ UCZESTNICZYĆ  

W DYWIDENDZIE, ZE WSKAZANIEM WALUTY W JAKIEJ WYPŁACANA BĘDZIE DYWIDENDA 

Akcje Serii E będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od podziału w zysku za rok obrotowy 

kończący się 30 czerwca 2016r. Wszystkie akcje są tożsame w prawie do dywidendy. 
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3.7. WSKAZANIE PRAW Z OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, SPOSOBU ORAZ 

PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W ICH REALIZACJI, W TYM WYPŁATY PRZEZ EMITENTA 

ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH, A TAKŻE ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI TYCH PODMIOTÓW 

WOBEC NABYWCÓW ORAZ EMITENTA  
 

3.7.1. PRAWA KORPORACYJNE ZWIĄZANE Z AKCJAMI EMITENTA 

Akcjonariuszom Spółki przysługują następujące uprawnienia korporacyjne:  

 Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH). Prawo do uczestniczenia  

w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 

szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (art. 4061 §1 dzień rejestracji uczestnictwa  

w Walnym Zgromadzeniu), 

 Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH). Akcjonariusz może głosować 

odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art.4113 KSH), 

 Prawo do zwołania i prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także 

prawo do umieszczenia określonych spraw w porządku obrad i zgłaszania projektów uchwał (art. 

399 - 401 KSH), 

 Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyznane zostało akcjonariuszom 

reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów 

w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. (art. 399 § 3 Kodeksu 

Spółek Handlowych), 

 Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje 

akcjonariuszom posiadającym co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki (art. 400 § 1 KSH). 

Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nie zostanie zwołane 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza 

przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 400 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych), 

 Prawo do złożenia wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego 

Walnego Zgromadzenia przysługuje Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom posiadającym co najmniej 

5% kapitału zakładowego Spółki (art. 401 § 1 KSH). W spółce publicznej żądanie to powinno zostać 

zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem 

zgromadzenia. We wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia należy zamieścić uzasadnienie lub 

projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone 

w postaci elektronicznej (art. 401 § 1 KSH), 

 Prawo do zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw 

wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 

wprowadzone do porządku obrad. Prawo to przysługuje Akcjonariuszom lub akcjonariuszowi spółki 

publicznej reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą (5%) kapitału zakładowego Spółki (art. 

401 § 4 KSH). Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty 

uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 KSH). 

 Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3 KSH na 

wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego 

wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze 

głosowania oddzielnymi grupami. Podczas wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami każdej 

akcji (za wyjątkiem akcji niemych) przysługuje jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń. 

 Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422–427 

KSH. Uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca 

w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze 
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wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa 

o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje: 

a) zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów, 

b) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał 

zaprotokołowania sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemych, 

c) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu, 

d) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku 

wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej 

porządkiem obrad, 

 W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania 

wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały (art. 424 § 

2 KSH). Podmiotom wskazanym powyżej przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce 

powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą. 

Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno 

być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie 

roku od dnia powzięcia uchwały (art. 425 KSH), 

 Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie 

tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH), 

 Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego 

sporządzenia (art. 341 § 7 KSH).  

 Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa,  

w szczególności zgodnie z art. 428 KSH. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest 

obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest 

to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Akcjonariusz, któremu odmówiono 

ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do 

protokołu, może złożyć wniosek do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia 

informacji (art. 429 KSH). 

 Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem 

spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych) – art. 84 ust. 1 

ustawy o ofercie publicznej; uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na 

wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na 

Walnym Zgromadzeniu; jeżeli Walne Zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie rewidenta do 

spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie takiego rewidenta do Sądu 

Rejestrowego w terminie 14 dni od powzięcia uchwały (art. 85 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej). 

 Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący 

rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi (art. 328 § 6 KSH). Na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych, 

podmiot prowadzący ten rachunek wystawia mu na piśmie, oddzielnie dla każdego rodzaju 

papierów wartościowych, imienne świadectwo depozytowe. Świadectwo potwierdza legitymację do 

realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego treści, które nie 

są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów 

wartościowych (art. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). 

 Uprawnionemu ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej przysługuje prawo do 

żądania od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego 

zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie winno zostać zgłoszone 

nie wcześniej niż po ogłoszeniu o Zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym 

dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 4063 § 2 KSH). 

Zaświadczenie zawiera:  

1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 

2. liczbę akcji, 
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3. rodzaj i kod akcji, 

4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje, 

5. wartość nominalną akcji, 

6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 

7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 

8. cel wystawienia zaświadczenia, 

9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 

10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. 

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia 

powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów 

wartościowych (art. 4063 § 4 KSH), 

 Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania 

finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta 

najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH), 

 Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa  

w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 

§ 1 KSH). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana 

przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce 

zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, 

powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego 

zgromadzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy 

nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 § 

11 KSH), 

 Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną 

w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, 

posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym 

Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH), 

 Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd 

odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH). Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego 

Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonym przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi 

protokołów, 

 Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych  

w art. 486 i 487 KSH, jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody 

w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. Jeżeli powództwo okaże się 

nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w złej wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, 

obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu, 

 Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów 

dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 

1 KSH (przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 KSH (w przypadku przekształcenia Spółki), 

 Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga 

akcyjna), do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres 

akcjonariusza albo adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a także na wniosek osoby 

uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu (art. 341 §1 KSH), 

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

pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo 

spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. 

Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub 

głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na 

podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny 

być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 KSH), 
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 Prawo 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 zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie 

publicznej osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 82 ustawy o ofercie 

publicznej), 

 Prawo żądania wykupu posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął 

lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 83 ustawy o ofercie publicznej). 

Takiemu żądaniu są zobowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub 

przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzenia, 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% ogólnej liczby głosów. 

 Prawo do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, z zastrzeżeniem obowiązujących w tym 

zakresie przepisów prawa (art. 334 § 2 KSH). Statut Emitenta stanowi, zamiany akcji imiennych na 

akcje na okaziciela lub odwrotnie dokonuje Zarząd na wniosek akcjonariusza (§ 7 ust. 2 Statutu 

Emitenta), 

 Prawo do dobrowolnego umorzenia akcji (art. 359 § 1 KSH). Zgodnie z postanowieniami Statutu 

Spółki, akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody 

na zasadach określonych w KSH, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, przy zachowaniu 

przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego. Umorzenie dobrowolne akcji może nastąpić za 

wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki o umorzeniu akcji 

określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, a w szczególności podstawę prawną 

umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź 

uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. 

 

3.7.2. PRAWA MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z AKCJAMI EMITENTA 

Akcjonariuszom Emitenta przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze majątkowym:  

 prawo do udziału w zysku (dywidendy) - akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym 

w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez 

walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 §1 KSH); ponieważ żadna z Akcji nie jest 

uprzywilejowana co do dywidendy, zysk przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty 

akcjonariuszom Emitenta dzieli się w stosunku do liczby Akcji; co oznacza, iż na każdą akcję 

przypada dywidenda w jednakowej wysokości. Zgodnie z art. 348 §2 i §3 KSH 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) - 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 
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objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą 

części lub wszystkich oferowanych im akcji (art. 433 §1 KSH), 

 prawo do udziału w majątku spółki w przypadku jej likwidacji - stosownie do art. 474 §2 KSH  

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 KSH, akcje są zbywalne;  

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

zastawu lub użytkowania ustanowionego przez ich właściciela;  

 prawo związane z wykupem akcji - zgodnie z art. 416 §4 i 417 §4 KSH skuteczność uchwały  

w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki zależy od wykupienia akcji tych 

akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tę zmianę. 

 

3.8. PODSTAWOWE ZASADY POLITYKI EMITENTA CO DO WYPŁATY DYWIDENDY  

W PRZYSZŁOŚCI 

Statut Spółki nie ustanawia żadnego uprzywilejowania w zakresie prawa do dywidendy. Statut nie 

zawiera szczególnych postanowień dotyczących zasad podziału zysku.  

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych czysty zysk, po dokonaniu obowiązkowych odpisów, może być 

przeznaczony na: 

 fakultatywne odpisy na kapitał zapasowy,  

 odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych i funduszy celowych tworzonych w Spółce,  

 dywidendę dla akcjonariuszy.  

Zgodnie z art. 395 kodeksu spółek handlowych, organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale 

zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które 

powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie ustala w uchwale o podziale zysku za ostatni rok obrotowy wysokość dywidendy, dzień 

ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 KSH). 

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którzy posiadają na swoim 

rachunku akcje na zakończenie dnia (to jest o godzinie 24:00), który Walne Zgromadzenie określi  

w swojej uchwale, jako dzień ustalenia prawa do dywidendy. Walne Zgromadzenie określa dzień prawa 

do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale 

walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest 

wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą (art. 348 § 4 KSH). 

 

3.9. INFORMACJE O ZASADACH OPODATKOWANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z POSIADANIEM  

I OBROTEM PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI, W TYM WSKAZANIE PŁATNIKA PODATKU 

Informacje zamieszczone poniżej, dotyczą jedynie zasad opodatkowania dochodów z akcji, zaleca się 

więc, by inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji w tym zakresie skorzystali  

z usług doradców podatkowych, finansowych i prawnych. 

 

3.9.1. OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH 

Opodatkowanie dochodów z tytułu dywidendy  

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa 

się według zasad, określonych przez przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku podatku dochodowym 

od osób fizycznych (Dz.U.00.14.176 z późn. zm.).  
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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 uzyskanych 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. 

 

3.9.2. OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSÓB PRAWNYCH 

Opodatkowanie dochodów z tytułu dywidendy  

W przypadku akcjonariusza będącego podatnikiem na gruncie Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku  

o podatku dochodowym od osób prawnych Dz.U.00.54.654 j.t., dywidenda wypłacana przez Spółkę 

akcyjną stanowi, zgodnie z art. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychód 

podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 22 tej ustawy. 

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 uzyskanych z odpłatnego zbycia akcji  

Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący 

różnicę pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży papierów wartościowych, a kosztami 

uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie papierów wartościowych. 

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). 

 

3.9.3. OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSÓB ZAGRANICZNYCH 

Obowiązek pobrania podatku u źródła w wysokości 19% 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).  
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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 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:  

1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest 

spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej;  

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

osób prawnych jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie 

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym 

od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;  

3) spółka uzyskująca dochody (przychody) posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów 

(akcji) w kapitale spółki wypłacającej te dochody;  

4) 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.  

 

3.9.4. 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;  

 dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych;  

 dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie  

(w tym w ramach Alternatywnego systemu obrotu np. NewConnect);  

 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% wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych (art. 7 ust.1 pkt 1 lit. b Ustawy 
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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. 

 

3.9.5. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN 

Prawa i obowiązki majątkowe akcjonariuszy spółki akcyjnej podlegają dziedziczeniu na zasadach 

ogólnych. 

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub 

darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów wartościowych, 

podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli: 

 w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był 

obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

lub 

 prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa 

lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo 

pomiędzy darczyńcą i obdarowanym. 

 

3.9.6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PŁATNIKA 

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 

(art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Kwoty pobranego podatku 

przekazywane są przez Emitenta w terminie do siódmego 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 osoby prawnej, dochód przeznaczony na podwyższenie 

kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych 

kapitałów osoby prawnej. 

 

3.10. WSKAZANIE STRON UMÓW O SUBEMISJĘ USŁUGOWĄ LUB INWESTYCYJNĄ ORAZ 

ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ TYCH UMÓW 

Emitent nie zawierał umów o subemisję usługową lub inwestycyjną. 
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3.11. OKREŚLENIE ZASAD DYSTRYBUCJI OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 
 

3.11.1. WSKAZANIE OSÓB DO KTÓRYCH KIEROWANA JEST OFERTA 

Osobami uprawnionymi do złożenia Zapisu Podstawowego na Akcje Serii E są akcjonariusze Spółki 

SEVENET S.A., którym przysługuje prawo poboru w Dniu ustalenia Prawa Poboru tj. na dzień 31 stycznia 

2016 roku oraz którzy do momentu złożenia zapisu posiadają co najmniej osiem jednostkowych praw 

poboru. 

Osobami uprawnionymi do złożenia Zapisu Dodatkowego na Akcje Serii E, są osoby, które posiadały 

akcje Spółki w Dniu ustalenia Prawa Poboru tj. na dzień 31 stycznia 2016 roku. 

Zgodnie z § 4 Uchwały Zarządu SEVENET SA z dnia 18 stycznia 2016 roku  nie przewiduje się oferowania 

Akcji Serii E w trybie innym niż w trybie realizacji praw poboru (objęte Zapisami Podstawowymi) i trybie 

Zapisów Dodatkowych. 

Zbycie akcji Spółki po Dniu ustalenia Prawa Poboru nie powoduje utraty prawa poboru co oznacza, iż 

osoba, która nabędzie akcje Spółki po Dniu ustalenia Prawa Poboru nie będzie miała prawa do złożenia 

Zapisu w ramach prawa poboru (nabędzie akcje po oddzieleniu prawa poboru od akcji, tj. nabędzie 

akcje bez prawa poboru). 

Z uwagi na terminy rozliczania transakcji nabycia akcji przez KDPW, przy nabywaniu i zbywaniu akcji 

Spółki inwestorzy powinni zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 7 Ustawy o Obrocie Instrumentami 

Finansowymi prawa ze zdematerializowanych akcji powstają dopiero z chwilą ich zapisania na rachunku 

papierów wartościowych (w dniu rozliczenia transakcji przez KDPW). 

 

3.11.2. TERMIN OTWARCIA I ZAMKNIĘCIA SUBSKRYPCJI LUB SPRZEDAŻY AKCJI SERII E 

Harmonogram Publicznej Oferty Akcji Serii E 

21 stycznia 2016 r. Publikacja Memorandum Informacyjnego Spółki SEVENET SA 

27 stycznia 2016 r.  

Ostatni dzień sesyjny, w którym można nabyć na rynku NewConnect,  

prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez GPW, akcje 

Spółki z przysługującym prawem poboru do objęcia Akcji Serii E 

31 stycznia 2016 r. Dzień Prawa Poboru 

02 -08 lutego 2016 r. 
Przyjmowanie Zapisów w ramach wykonywania Prawa Poboru,  

tj. Zapisów Podstawowych oraz Zapisów Dodatkowych 

18 lutego 2016 r. 

Przydział Akcji Serii E objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów 

Dodatkowych 

Zamknięcie Publicznej Oferty. 

Źródło: Emitent 

Zarząd Spółki SEVENET SA nie przewiduje notowań Jednostkowych Praw Poboru. 

Terminy realizacji Publicznej Oferty Akcji Serii E mogą ulec zmianie. Emitent może podjąć decyzję  

o zmianie terminów Oferty Publicznej w porozumieniu z Oferującym. 

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, okres składania zapisów nie może zostać skrócony. Emitent może 

podjąć decyzję o wydłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Akcje Serii E (oraz stosownym 

przesunięciu pozostałych terminów).  
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Nowe terminy zostaną podane do publicznej wiadomości w formie Komunikatu Aktualizującego do 

Memorandum, nie później niż na jeden dzień przed upływem pierwotnie ustalonego terminu. 

W przypadku udostępnienia przez Spółkę po rozpoczęciu subskrypcji Aneksu do Memorandum 

dotyczącego zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji Serii E,  

o których Spółka powzięła wiadomość przed tym przydziałem, Spółka dokona odpowiedniej zmiany 

terminu przydziału Akcji Serii E tak, aby inwestorzy, którzy złożyli zapisy na Akcje Serii E przed 

udostępnieniem Aneksu, mogli uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów w terminie 2 dni 

roboczych od dnia udostępnienia Aneksu. 

 

3.11.3. WSKAZANIE ZASAD, MIEJSC I TERMINÓW SKŁADANIA ZAPISÓW NA AKCJE SERII E ORAZ TERMINU 

ZWIĄZANIA ZAPISEM 

Zasady składania zapisów na Akcje Serii E w ramach prawa poboru oraz Zapisów Dodatkowych. 

Zapisy Podstawowe 
Akcjonariusze SEVENET S.A. w ramach Zapisów Podstawowych będą mogli złożyć zapis na minimum  

1 Akcję Serii E oraz maksymalnie na liczbę Akcji Serii E wynikającą z liczby posiadanych przez inwestora 

Jednostkowych Praw Poboru w momencie składania zapisu. 

Maksymalna liczba Akcji Serii E na którą będzie mógł zapisać się inwestor liczona będzie  

według następującego wzoru: liczba Jednostkowych Praw Poboru wykorzystanych do złożenia zapisu x 

0,142646067433361 i zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby 

całkowitej. 

Oznacza to, że w celu złożenia zapisu na jedną Akcję Serii E w wykonaniu prawa poboru konieczne 

będzie posiadanie co najmniej ośmiu Jednostkowych Praw Poboru. Przy czym zawraca się uwagę 

inwestorów, iż nie jest to równoznaczne ze stwierdzeniem że na każde osiem posiadanych 

Jednostkowych Praw Poboru przypada 1 Akcja Serii E. 

W przypadku złożenia Zapisu Podstawowego na większą liczbę Akcji Serii E niż wynikającą z liczby 

posiadanych Jednostkowych Praw Poboru, zapis taki będzie traktowany jak zapis na maksymalną 

dopuszczalną liczbę akcji wynikającą z liczby posiadanych praw poboru. 

Zapisy Dodatkowe 
Osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec Dnia ustalenia Prawa Poboru będą dodatkowo 
uprawnione, w terminie jego wykonania, do złożenia, na oddzielnym formularzu, Zapisu Dodatkowego. 

Zapis Dodatkowy może zostać złożony maksymalnie na 1.000.000 (jeden milion) Akcji Serii E, przy czym 
zostanie on zrealizowany w całości lub w części, pod warunkiem, że nie wszystkie Akcje Serii E zostaną 

objęte w wykonaniu prawa poboru.  

Zapis Dodatkowy na większą liczbę niż maksymalna liczba oferowanych Akcji Serii E będzie traktowany 

jak zapis na 1.000.000 Akcji Serii E.  

Zbycie akcji Spółki po Dniu ustalenia Prawa Poboru nie powoduje utraty prawa poboru co oznacza, iż 

osoba, która nabędzie akcje Spółki po Dniu ustalenia Prawa Poboru nie będzie miała prawa do złożenia 

Zapisu w ramach prawa poboru (nabędzie akcje po oddzieleniu prawa poboru od akcji, tj. nabędzie 

akcje bez prawa poboru). 

Nie przewiduje się oferowania Akcji Serii E w trybie innym niż w trybie realizacji praw poboru (objętych 

Zapisami Podstawowym) oraz w trybie Zapisów Dodatkowych. 

Zarząd Spółki SEVENET SA nie przewiduje notowań Jednostkowych Praw Poboru. 

Cena Akcji Serii E 
Cena emisyjna Akcji Serii E została ustalona na 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) zł. 
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Miejsce i terminy składania zapisów na Akcje Serii E w ramach prawa poboru (Zapisów Podstawowych) 

oraz Zapisów Dodatkowych. 

Osoby uprawnione do wykonania prawa poboru dokonują Zapisu Podstawowego oraz Zapisu 

Dodatkowego na Akcje Serii E  w biurze maklerskim, w którym mają zdeponowane prawa poboru 

(zapisane na swoim rachunku papierów wartościowym), uprawniające do objęcia Akcji Serii E w chwili 

składania zapisu. 

W przypadku inwestorów, dla których rachunek papierów wartościowych prowadzony jest przez podmiot 

inny niż biuro maklerskie (bank depozytariusz) zapisy oraz wpłaty powinny być dokonane w domach 

maklerskich realizujących zlecenia danego banku depozytariusza. Inwestorzy zamierzający skorzystać z 

takiej możliwości powinni potwierdzić możliwość realizacji takiego zapisu w domu maklerskim, z którego 

usług zamierzają skorzystać oraz w banku depozytariuszu, w którym zapisane są prawa poboru. 

Szczegółowe terminy związane z Publiczną Ofertą Akcji Serii E zostały przedstawione w pkt. 3.11.2 

niniejszego Memorandum.  

 
Procedura składania zapisów  

Zapisy na Akcje Serii E będą przyjmowane w formie i zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym 

domu maklerskim przyjmującym zapisy, jednakże nie mogą one być sprzeczne z zasadami określonymi 

w Memorandum.  

Możliwe jest składanie dyspozycji do złożenia zapisów na Akcje Serii E za pośrednictwem internetu, 

telefonu, faksu i za pomocą innych środków technicznych, jeżeli taką możliwość dopuszcza regulamin 

domu maklerskiego przyjmującego zapisy. W takim przypadku inwestor powinien mieć podpisaną 

stosowną umowę z domem maklerskim, gdzie będzie składał zapis.  

Rodzaj, treść i forma dokumentów wymaganych podczas składania zapisu na Akcje Serii E w wykonaniu 

prawa poboru lub Zapisów Dodatkowych oraz zasady działania przez pełnomocnika powinny być zgodne 

z procedurami domu maklerskiego lub banku prowadzącego rachunki papierów wartościowych 

przyjmującego zapis. W poszczególnych domach maklerskich lub bankach prowadzących rachunki 

papierów wartościowych udzielane będą techniczne informacje dotyczące składania zapisów oraz 

dostępne będą formularze zapisów. Szczegółowe zasady działania przez pełnomocnika określają 

procedury domów maklerskich przyjmujących zapisy na Akcje Serii E. 

Osoby uprawnione do wykonania prawa poboru powinny złożyć trzy, właściwie wypełnione i podpisane 

egzemplarze formularza zapisu (formularz zapisu stanowi Załącznik nr 6.3). Na dowód przyjęcia zapisu 

osoba uprawniona otrzyma jeden egzemplarz formularza zapisu.  

Zapis jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń (z wyłączeniem przypadku 

opisanego w pkt. 3.11.5 poniżej) i jest nieodwołalny w terminie związania zapisem. Dla ważności zapisu 

na Akcje Serii E wymagane jest w terminie przyjmowania zapisów złożenie właściwie i w pełni 

wypełnionego formularza zapisu przez osobę uprawnioną lub jej pełnomocnika oraz opłacenia zapisu 

zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Memorandum. 

Zwraca się uwagę inwestorów na fakt, że Zapis Podstawowy jak i Zapis Dodatkowy powinny zostać 

złożone na odrębnych formularzach zapisu. Zapis Podstawowy i Dodatkowy na jednym formularzu nie 

zostanie przyjęty.  

Składając zapis na Akcje Serii E w ramach wykonania prawa poboru lub Zapisu Dodatkowego inwestor 

nie składa dyspozycji deponowania, gdyż po wykonaniu posiadanych praw poboru przydzielone akcje 

zostają zapisane automatycznie na rachunek papierów wartościowych, z którego wykonane zostały 

prawa poboru. 

W przypadku dokonywania zapisu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych należy wskazać, na rzecz 

którego z zarządzanych przez to towarzystwo funduszy składany jest zapis. 

 



MEMORANDUM INFORMACYJNE SEVENET S.A.  

Strona 49 z 147 
 

Działanie przez pełnomocnika 

Inwestor uprawniony do objęcia Akcji Serii E może złożyć zapis za pośrednictwem właściwie 

umocowanego pełnomocnika. 

Szczegółowy zakres i forma dokumentów wymaganych podczas działania przez pełnomocnika powinny 

być zgodne z procedurami domu maklerskiego w którym inwestor będzie składał zapis na Akcje Serii E.  

Informacje na ten temat udostępniane będą w placówkach domów maklerskich przyjmujących zapisy 

na Akcje Serii E. 

 

3.11.4. WSKAZANIE ZASAD, MIEJSC I TERMINÓW DOKONYWANIA WPŁAT ORAZ SKUTKÓW PRAWNYCH 

NIEDOKONANIA WPŁATY W OZNACZONYM TERMINIE LUB WNIESIENIA WPŁATY NIEPEŁNEJ 

Warunkiem skutecznego złożenia zapisu jest jego opłacenie, w kwocie równej iloczynowi liczby Akcji 

Serii E objętych zapisem i ich Ceny Emisyjnej, najpóźniej w chwili składania zapisu. Oznacza to, że 

wpłata na Akcje serii E musi wpłynąć na rachunek domu maklerskiego, za pośrednictwem którego 

składany jest zapis, najpóźniej w chwili złożenia zapisu.  

Opłacenie Akcji Serii E następuje wyłącznie w walucie polskiej. Dopuszcza się następujące formy 

opłacenia zapisu pod warunkiem zaakceptowania ich przez biuro maklerskie przyjmujące zapis: 

- gotówką w biurze maklerskim przyjmującym zapis (o ile prowadzi obsługę kasową), 

- przelewem bankowym na właściwy rachunek biura maklerskiego przyjmującego zapis. 

Skutkiem prawnym niedokonania przez inwestora wpłaty na Akcje Serii E w terminie określonym  

w Memorandum będzie nieważność zapisu. W przypadku opłacenia zapisu w części, zapis ten będzie 

nieważny, a inwestorowi nie będą przydzielone żadne Akcje Serii E, również te w części opłaconej.  

Wpłaty na Akcje Serii E nie podlegają oprocentowaniu. 

 

3.11.5. INFORMACJA O UPRAWNIENIACH ZAPISUJĄCYCH SIĘ OSÓB DO UCHYLENIA SIĘ OD SKUTKÓW 

PRAWNYCH ZŁOŻONEGO ZAPISU, WRAZ Z WARUNKAMI, JAKIE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE, ABY TAKIE 

UCHYLENIE BYŁO SKUTECZNE 

Jeżeli w okresie ważności Memorandum zaistnieje potrzeba, Emitent udostępni do publicznej 

wiadomości niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia 

o nim informacji, w formie Aneksu oraz w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, informacje 

o istotnych błędach lub niedokładnościach w jego treści lub znaczących czynnikach, mogących wpłynąć 

na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych w okresie od udostępnienia Memorandum do publicznej 

wiadomości lub o których Emitent powziął wiadomość po tym udostępnieniu do dnia wygaśnięcia 

ważności Memorandum.  

W przypadku gdy Aneks jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu subskrypcji, osoba, 

która złożyła zapis przed udostępnieniem Aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego 

zapisu. Następuje to przez oświadczenie na piśmie złożone w dowolnej placówce firmy inwestycyjnej 

przyjmującej zapisy, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia Aneksu. 

W przypadku, gdy Aneks zostanie opublikowany w terminie krótszym niż 2 dni przed planowanym 

przydziałem Akcji Serii E, w celu umożliwienia inwestorom, którzy złożyli zapisy przed udostępnieniem 

tego Aneksu, uchylenia się od skutków prawnych złożonych zapisów, zostanie dokonana odpowiednia 

zmiana terminu przydziału Akcji Serii E. 
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3.11.6. TERMINY I SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYDZIAŁU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

Zarząd Emitenta, w oparciu o prawidłowo opłacone zapisy, dokona przydziału Akcji Serii E. Przydział 

Akcji Serii E zostanie dokonany w terminie wskazanym w punkcie 3.11.2 niniejszego Memorandum. 

Podstawą przydziału Akcji Serii E będzie złożenie i opłacenie zapisu zgodnie z zasadami opisanymi 

w Memorandum.  

Inwestorom, którzy złożyli Zapisy Podstawowe na Akcje Serii E w liczbie wynikającej z liczby posiadanych 

Jednostkowych Praw Poboru, przydzielone zostaną Akcje Serii E w liczbie wynikającej ze złożonego 

zapisu. W ramach Zapisów Podstawowych nie występuje możliwość dokonania redukcji zapisów. 

Akcje Serii E nieobjęte w wykonaniu prawa poboru zostaną przeznaczone na realizację Zapisów 

Dodatkowych, złożonych przez osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec Dnia ustalenia Prawa 

Poboru. Jeśli Zapisy Dodatkowe opiewać będą na większą liczbę Akcji Serii E niż pozostająca do objęcia, 

przydział dokonany zostanie zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji zapisów. Ułamkowe części Akcji 

Serii E nie będą przydzielane. Emitent nie będzie przydzielał również Akcji Serii E kilku osobom łącznie. 

Akcje Serii E nieprzydzielone w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone po jednej akcji kolejno 

inwestorom, którzy złożyli Zapisy Dodatkowe na największą liczbę Akcji Serii E. W przypadku, gdy 

zgodnie z powyższą zasadą, do przydziału jednej Akcji Serii E kwalifikowałyby się co najmniej dwa zapisy 

(opiewające na tą samą liczbę akcji), akcja ta zostanie przydzielona losowo za pośrednictwem systemu 

informatycznego KDPW obsługującego przydział.  

Nie przewiduje się oferowania Akcji Serii E w trybie innym niż w trybie realizacji praw poboru (objętych 

Zapisami Podstawowymi) oraz w trybie Zapisów Dodatkowych, nawet jeśli nie wszystkie Akcje Serii E 

zostaną objęte w wykonaniu prawa poboru lub w Zapisach Dodatkowych. 

Przydzielenie Akcji Serii E w mniejszej liczbie niż zadeklarowana w zapisie nie daje podstaw do 

odstąpienia od zapisu. 

 

3.11.7. WSKAZANIE ZASAD ORAZ TERMINÓW ROZLICZENIA WPŁAT I ZWROTU NADPŁACONYCH KWOT 

W przypadku, gdy zgodnie z opisanymi zasadami przydziału inwestorowi składającemu zapis na Akcje 

Serii E nie zostaną przydzielone akcje lub przydzielona zostanie mniejsza liczba akcji niż ta, na którą 

złożono zapis lub innej przyczyny powodującej konieczność zwrotu części lub całości wpłaconej kwoty, 

środki te zostaną zwrócone inwestorom w terminie 14 dni od dnia dokonania przydziału Akcji Serii E, na 

rachunki bankowe lub rachunki papierów wartościowych wskazane w formularzach zapisu. Zwrot kwot 

nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek.   

Zwrot wpłat na Akcje Serii E dokonywanych na zapisy, co do których inwestorzy na podstawie art. 51a 

Ustawy o Ofercie uchylili się od skutków złożonego oświadczenia woli, nastąpi w terminie 14 dni od dnia 

dokonania przydziału akcji, na rachunki bankowe lub rachunki papierów wartościowych wskazane  

w formularzach zapisu. Zwrot kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. 

 

3.11.8. WSKAZANIE PRZYPADKÓW, W KTÓRYCH OFERTA MOŻE NIE DOJŚĆ DO SKUTKU LUB EMITENT MOŻE 

ODSTĄPIĆ OD JEJ PRZEPROWADZENIA  

Emisja Akcji Serii E nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy:  

- do dnia zamknięcia subskrypcji w terminach określonych w Memorandum nie zostanie objęta 

zapisem należycie opłacona przynajmniej jedna akcja serii e, lub   

- Zarząd Emitenta w terminie 6 miesięcy od daty powzięcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki nie zgłosi do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższonego 

kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E, lub 
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- uprawomocni się postępowanie Sądu Rejestrowego odmawiające zarejestrowania podwyższenia 

kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E.  

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego, wynikającego z emisji Akcji Serii E uzależniona jest 

także od złożenia przez Zarząd w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału 

zakładowego oraz postanowienia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, określającego 

wysokość podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie ilości Akcji Serii E objętych ważnymi 

zapisami. Oświadczenie to, złożone zgodnie z art. 310 KSH, w związku z art. 431 § 7 KSH, powinno 

określić wysokość kapitału zakładowego po zakończeniu publicznej subskrypcji w granicach określonych 

w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E. Niezłożenie powyższego 

oświadczenia przez Zarząd spowodowałoby niemożność rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego 

w drodze emisji Akcji Serii E i tym samym niedojście emisji Akcji Serii E do skutku. 

Zarząd Emitenta, oświadcza, że wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w drodze 

emisji Akcji Serii E zostanie złożony do sądu niezwłocznie po otrzymaniu wszystkich niezbędnych 

dokumentów od podmiotów przyjmujących zapisy na akcje. 

Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Serii E, Emitent może odstąpić od Publicznej Oferty 

jedynie z ważnych powodów, do których należy zaliczyć w szczególności:  

- nagłą zmianę w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, regionu świata, której nie można było 

przewidzieć przed rozpoczęciem Oferty, a która miałaby lub mogła mieć istotny negatywny wpływ 

na przebieg Oferty, działalność Emitenta lub naruszałaby interes inwestorów,  

- nagłą zmianę w otoczeniu gospodarczym lub prawnym Emitenta, której nie można było przewidzieć 

przed rozpoczęciem Oferty, a która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność 

operacyjną Emitenta lub wpływała na bezpieczeństwo interesów inwestorów,   

- nagłą zmianę w sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Emitenta, która miałaby lub 

mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, a której nie można było przewidzieć 

przed rozpoczęciem Oferty, 

- wystąpienie innych nieprzewidzianych okoliczności powodujących, iż przeprowadzenie Oferty  

i przydzielenie Akcji serii E byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla interesu Emitenta lub wpływała na 

bezpieczeństwo interesów inwestorów.  

Po rozpoczęciu Oferty Publicznej Akcji Serii E, Emitent może zawiesić Ofertę Publiczną, tylko  

w sytuacjach nadzwyczajnych, niezależnych od Spółki, jeżeli jej przeprowadzenie mogłoby stanowić 

zagrożenie dla interesu Emitenta lub inwestora lub byłoby niemożliwe. 

Emitent zwraca uwagę, że w przypadku odstąpienia Oferty dokonane przez inwestorów wpłaty na akcje 

zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.  

W przypadku zawieszenia Oferty Publicznej w trakcie trwania subskrypcji złożone zapisy zostaną przez 

Emitenta uznane za wiążące, a wpłaty na akcje nie będą podlegać automatycznemu zwrotowi 

subskrybentom. Osoby, które złożyły zapis na Akcje Serii E mają prawo uchylenia się od skutków 

prawnych złożonego zapisu w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia Aneksu, na podstawie 

którego Oferta jest zawieszana. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez 

oświadczenie na piśmie złożone w biurze maklerskim, w którym złożono zapis.  

Zawieszenie Oferty Publicznej może zostać dokonane bez jednoczesnego podania nowych terminów jej 

przeprowadzenia. W takim przypadku odwieszenie Oferty Publicznej przez Zarząd Spółki nastąpi w takim 

terminie, aby przeprowadzenie Oferty Publicznej było dalej prawnie możliwe. 
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3.11.9. INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU I FORMY OGŁOSZENIA O: (I) DOJŚCIU LUB NIEDOJŚCIU 

OFERTY DO SKUTKU ORAZ SPOSOBU I TERMINU ZWROTU WPŁACONYCH KWOT, (II) ODWOŁANIU, 

ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OFERTY LUB JEJ ZAWIESZENIU 

W przypadku dojścia do skutku Oferty Akcji Serii E, informację o tym fakcie Emitent przekaże w trybie 

określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie, niezwłocznie po dokonaniu przydziału.  

Spółka przekaże informację o niedojściu Oferty Akcji Serii E do skutku w trybie określonym w art. 56 

ust. 1 Ustawy o ofercie, niezwłocznie po powzięciu przez Spółkę informacji o niedojściu Oferty do skutku.  

W przypadku zaistnienia ww. zdarzenia środki finansowe wpłacone przez inwestorów na objęcie akcji 

zostaną zwrócone inwestorom bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań, w terminie 14 dni od dnia 

przekazania do publicznej wiadomości przez Emitenta informacji o niedojściu do skutku emisji Akcji Serii 

E. 

Fakt dotyczący odwołania lub odstąpienia od przeprowadzenia Oferty zostanie podany do publicznej 

wiadomości nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje 

w formie Aneksu do Memorandum.   

Uzasadnienie decyzji o odwołaniu lub odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty nie musi być przekazane 

do publicznej wiadomości.  
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4. DANE O EMITENCIE 
 

4.1. NAZWA (FIRMA), FORMA PRAWNA, KRAJ SIEDZIBY, SIEDZIBA I ADRES EMITENTA WRAZ 

Z NUMERAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI (TELEFON, TELEFAKS), ADRES GŁÓWNEJ STRONY 

INTERNETOWEJ I ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, IDENTYFIKATOR WEDŁUG 

WŁAŚCIWEJ KLASYFIKACJI STATYSTYCZNEJ ORAZ NUMER WEDŁUG WŁAŚCIWEJ 

IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ 

Firma: SEVENET S.A. 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Gdańsk 

Adres: ul. Galaktyczna 30 A 

80-299 Gdańsk 

Telefon: +48 58 340 04 00 

Fax: +48 58 340 04 01 

Adres poczty elektronicznej: sevenet@sevenet.pl 

Strona internetowa: www.sevenet.pl 

NIP 583-22-02-053 

REGON 191368157 

Numer KRS 0000308826 

 

4.2. WSKAZANIE CZASU TRWANIA EMITENTA 

W braku przeciwnych postanowień Statutu Spółki czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

 

4.3. WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁ UTWORZONY 

EMITENT 

Emitent został utworzony na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego  

w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych. 

Spółka SEVENET S.A. powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod 

firmą Systemy Sieciowe Sevenet Sp. z o. o. utworzonej dnia 12 czerwca 1997r. Przekształcenie w spółkę 

akcyjną dokonane zostało na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia  

14 czerwca 2008r.  

Wpis przekształcenia został dokonany na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ  

w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS z tego samego dnia w dniu 26 czerwca 2008r. Spółka została 

wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000308826. 

 

 

 

 

 



MEMORANDUM INFORMACYJNE SEVENET S.A.  

Strona 54 z 147 
 

4.4. WSKAZANIE SĄDU, KTÓRY WYDAŁ POSTANOWIENIE O WPISIE DO WŁAŚCIWEGO 

REJESTRU, WRAZ Z PODANIEM DATY DOKONANIA TEGO WPISU, A W PRZYPADKU GDY 

EMITENT JEST PODMIOTEM, KTÓREGO UTWORZENIE WYMAGAŁO UZYSKANIA 

ZEZWOLENIA – PRZEDMIOT I NUMER ZEZWOLENIA, ZE WSKAZANIEM ORGANU KTÓRY JE 

WYDAŁ 

Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000308826 na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział 

Gospodarczy KRS z dnia 26 czerwca 2008 r. (sygn. akt. GD.VII NS- REJ.KRS/8143/08/180). 

 

4.5. KRÓTKI OPIS HISTORII EMITENTA 

Spółka SEVENET S.A. powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod 

firmą Systemy Sieciowe Sevenet Sp. z o. o. utworzonej dnia 12 czerwca 1997r. Przekształcenie w spółkę 

akcyjną dokonane zostało na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia  

14 czerwca 2008r. Wpis przekształcenia został dokonany na mocy postanowienia Sądu Rejonowego 

Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS z tego samego dnia w dniu 26 czerwca 2008r. 

Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000308826. Kapitał zakładowy, 

spółki Systemy Sieciowe Sevenet sp. z o.o. w chwili zawiązania wynosił 4 200 PLN. 

Emitent od początku działalności specjalizował się w niszowych rozwiązaniach z zakresu integracji IT. 

Swoje projekty na początku realizował we współpracy z dużymi integratorami, później już w całości 

samodzielnie. W ramach projektów Emitent wykonywał prace związane m.in. z: 

- budową i utrzymaniem sieci LAN, WLAN, WAN złożonych z kilkuset węzłów, sieci dostępowych do 

Internetu oraz węzłów styku z siecią Internet (Borderless Network),  

 budową systemów sieci telefonii opartej na protokole internetowym (IP) na kilka tysięcy aparatów 

telefonicznych (Unified Communications),  

 budową systemów zarzadzania wielousługowymi sieciami teleinformatycznymi (Unified 

Communications i Contact Center),  

 jak również budową systemów przeznaczonych do obsługi transakcji kartami płatniczymi VISA, 

MasterCard i American Express.  

Wraz ze wzrostem skali działalności Emitent sukcesywnie rozwijał własne kompetencje technologiczne. 

W 2010 roku gdańskie biuro przeniesione zostało z ulicy Tuwima do nowoczesnego budynku przy ulicy 

Galaktycznej 30A w Gdańsku Osowej. Konsekwencją rozwoju i zatrudniania ekspertów nie tylko  

w Trójmieście było utworzenie pierwszego lokalnego biura SEVENET w Warszawie, również w 2010 

roku. Dodatkowo spółka posiada dwa biura: powstałe w 2012 roku biuro we Wrocławiu oraz biuro w 

Krakowie utworzone w maju 2013 roku. 

Pod koniec 2011 roku SEVENET S.A. rozpoczęła realizację dwóch znaczących projektów, zawiązując tym 

samym dwie zależne spółki celowe: Seventica Sp. z o.o (dostarcza System Komunikacji Niewerbalnej 

umożliwiający bezproblemową komunikację osobom głuchoniemym w placówkach administracji 

publicznej) oraz SevenPen Sp. z o.o. (oferuje nowoczesną technologię pióra cyfrowego Digital Pen & 

Paper, usprawniającą procesy biznesowe i administracyjne). 

Istotne wydarzenia: 

 Marzec 2011 – uchwała NWZ o wyrażeniu zgody na ubieganie się o wprowadzenie do 

Alternatywnego Systemu Obrotu akcji serii A i B oraz PDA akcji serii B 

 Maj 2011 – rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 796.533 

sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B 



MEMORANDUM INFORMACYJNE SEVENET S.A.  

Strona 55 z 147 
 

 Czerwiec 2011 – rozpoczęcie notowania PDA serii B  

 Lipiec 2011 – objęcie 99 sztuk udziałów w firmie Logitel Sp. z o.o. Objęte udziały stanowiły 49% 

kapitału zakładowego Logitel Sp. z o.o. Spółka ta specjalizowała się realizacji projektów 

systemów teletransmisyjnych, budowy baz danych CRM, okablowania strukturalnego, 

kablowych sieci dostępowych, instalacji, uruchomienia, konfiguracji linków radiowych, telefonii 

IP, odnawiania końcowych urządzeń abonenckich, obsługi magazynowej wraz z logistyką 

produktów i materiałów. 

Nabycie przez Emitenta udziałów w spółce stanowiło element realizacji celów emisyjnych 

dotyczących rozwoju działalności Emitenta poprzez akwizycje atrakcyjnych podmiotów z branży. 

 Sierpień 2011 – rozpoczęcie notowania na rynku NewConnect 5.880.000 akcji serii A i 796.533 

akcji serii B 

 Grudzień 2011 – zawiązanie Spółki celowej Sevenetica Sp. z o.o. Kapitał zakładowy Spółki 

wynosił 155 tys. zł, a udziałowcami byli: Emitent - 51 % udziałów, Pani Krystyna Gdela - 26% 

udziałów, Pan Maciej Wańkowicz - 23% udziałów. Głównym przedmiotem działania Spółki są 

działania związane z System Komunikacji Niewerbalnej Seventica, który ma na celu zniesienie 

barier i ograniczeń w komunikowaniu się z osobami z wadami słuchu w Instytucjach 

Użyteczności Publicznej. Objęcie przez Emitenta udziałów w spółce stanowi element realizacji 

celów emisyjnych dotyczących rozwoju działalności Emitenta poprzez akwizycje atrakcyjnych 

podmiotów z branży. 

 Grudzień 2011 – Walne Zgromadzenie Emitenta, na którym przyjęto tekst jednolity statutu 

Spółki, oraz określono wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału w drodze emisji 

akcji serii C, obejmowanych przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A. 

 Grudzień 2011 - zawiązanie spółki celowej pod firmą Sevenpen Sp. z o.o. Kapitał zakładowy 

Spółki wynosił  382.100,00 zł i dzielił się na 7.642 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy 

udział.  Udziały w Sevenpen Sp. z.o.o. zostały objęte w następujący sposób: 55 % ogółu 

udziałów objętych przez SEVENET S.A.; 45% ogółu udziałów objętych przez Agencję Rozwoju 

Pomorza S.A. 

Głównym przedmiotem działalności nowopowstałego podmiotu jest produkcja i sprzedaż 

produktu o nazwie System Informatyczny Pióra Cyfrowego (SIPC) oraz pokrewnych mu 

elementów i produktów. 

 Wrzesień 2013 – ustne ogłoszenie Sądu o upadłości likwidacyjnej spółki Logitel Sp. z o.o. 

 Styczeń 2014 – podpisanie umowy współpracy z APN Promise. W dniu 21 stycznia 2014 roku 

Spółka APN Promise S.A. zawarła transakcję nabycia 840 000 akcji Spółki SEVENET S.A., 

stanowiących łącznie 12,58% w kapitale zakładowym Spółki SEVENET S.A. W związku z tym, 

że APN Promise S.A. posiada łącznie 30,17 % akcji Spółki SEVENET S.A., Zarządy obu Spółek 

podjęły decyzję o podpisaniu umowy o współpracy. Przedmiotem umowy było określenie 

ogólnych zasad współpracy między stronami w zakresie opracowywania wspólnych projektów 

zgodnych  

z oczekiwaniami klientów oraz przygotowywania wspólnych ofert w celu ubiegania się  

o pozyskanie zamówień od klientów w kraju i za granicą. 

 Maj 2014 - uchwała KDPW w sprawie zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych 

akcji zwykłych na okaziciela serii C - 333.825 (trzysta trzydzieści trzy tysiące osiemset 

dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki SEVENET S.A. o wartości nominalnej 

0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 

 Czerwiec 2014 – rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji 

serii C objętych w ramach subskrypcji prywatnej w ramach Programu Motywacyjnego dla 

kluczowej kadry menedżerskiej i osób o istotnym znaczeniu dla spółki SEVENET S.A. Tym 

samym kapitał zakładowy Spółki SEVENET S.A. został podwyższony z kwoty 667 653, 30 zł 

(słownie: sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści 

groszy) do kwoty 701 035,80 zł (siedemset jeden tysięcy trzydzieści pięć złotych i osiemdziesiąt 
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groszy). W wyniku podwyższenia kapitał zakładowy Spółki składa się z 7 010 358 akcji (słownie: 

siedem milionów dziesięć tysięcy i trzysta pięćdziesiąt osiem), o wartości nominalnej 0,10 zł 

(słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: 

a) 5 880 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 

b) 796 533 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 

c) 333 825 akcji zwykłych na okaziciela serii C. 

 Lipiec 2014 – rozpoczęcie notowania akcji serii C 

 Lipiec 2015 – powołanie pana Adama Sekuły na członka Zarządu ds. Technicznych 

 Sierpień 2015 –uchwała NWZA dotycząca założeń Programu Motywacyjnego, emisji warrantów 

subskrypcyjnych akcji serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze 

emisji nowych akcji (seria D) z wyłączeniem prawa poboru oraz wyrażenie zgody na 

wprowadzenie nowych akcji serii D do obrotu na NewConnect 

 Wrzesień 2015 – podpisanie umowy, która jest konsekwencją podpisanego w dniu 22.12.2014r. 

listu intencyjnego ze spółką z sektora bankowego. Umowa obejmuje prace w zakresie dostawy, 

instalacji oraz utrzymania systemu Contact Center. Łączna zakładana wartość projektu została 

określona na kwotę przekraczającą 9 mln PLN brutto 

 Październik 2015 – powołanie Pana Tomasza Kłodnickiego na członka Zarządu ds. Sprzedaży 

 Listopad 2015 – Decyzja Walnego Zgromadzenia o widełkowym podwyższeniu kapitału 

zakładowego w drodze emisji do 1.000.000 akcji serii E w drodze subskrypcji zamkniętej  

z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy 

 Grudzień 2015 – rezygnacja pana Tomasza Batora z funkcji w Radzie Nadzorczej oraz powołanie 

go na członka Zarządu ds. Finansowych 

 Grudzień 2015 – podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą 

 Grudzień 2015 – w wyniku zakupu akcji, APN Promise przekroczył próg 50% udziału w kapitale 

zakładowym osiągając udział 50,1% 

 

4.6. OKREŚLENIE RODZAJÓW I WARTOŚCI KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) WŁASNYCH EMITENTA 

ORAZ ZASAD ICH TWORZENIA 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 701 035,80 zł (siedemset jeden tysięcy trzydzieści pięć złotych  

i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 7.010.358 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda: 

 5.880.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

 796.533 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

 333.825 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

Ponadto w KRS wpisano warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 35.000 

zł, co związane jest z emisją akcji serii D na podstawie warrantów subskrypcyjnych akcji serii B, które 

będą przydzielane zgodnie z postanowieniami Programu Motywacyjnego dla pracowników Spółki. 

Od momentu rejestracji w KRS akcji serii E, kapitał zakładowy wynosić będzie do 801.035,80zł. 

W Spółce tworzone są następujące kapitały: 

 kapitał zakładowy – wykazywany w bilansie w wysokości nominalnej objętych  

i zarejestrowanych akcji, może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia 

wartości nominalnej dotychczasowych akcji. 

 kapitał zapasowy - tworzony z odpisów z zysku netto za rok obrotowy Spółki oraz z nadwyżki 

ceny emisyjnej nad ceną sprzedaży akcji. Corocznie dokonywane odpisy stanowią co najmniej 

8% czystego rocznego zysku, do czasu kiedy kapitał zapasowy nie osiągnie wartości równej 

jednej trzeciej kapitału zakładowego (par. 10 Statutu). Kapitał zapasowy tworzony jest na 

pokrycie strat. 
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 kapitał rezerwowy - tworzony z odpisów z zysku netto za rok obrotowy Spółki. Zgodnie w par. 

10 pkt. 2 Statutu, Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe lub fundusze celowe. 

Wysokość i struktura kapitałów własnych Emitenta na dzień 30 września 2015r. została przedstawiona 

w poniższej tabeli: 

 

Tabl. 4.1. Kapitały Emitenta na dzień 30.09.2015r, tys. zł 

Lp. Określenie funduszu 30.09.2015 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 701,0 

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,0 

III. Udziały (akcje) własne 0,0 

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 2 690,9 

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,0 

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 5 650,0 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 938,1 

VIII. Zysk (strata) netto 495,2 

 Razem kapitały własne 11 475,3 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych pochodzących z raportu kwartalnego za okres 01.07.2015-30.09.2015, który nie był 
przedmiotem badania ani przeglądu przez biegłego rewidenta 

 

4.7. INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości. 

 

4.8. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W WYNIKU 

REALIZACJI PRZEZ OBLIGATARIUSZY UPRAWNIEŃ Z OBLIGACJI ZAMIENNYCH LUB Z 

OBLIGACJI DAJĄCYCH PIERWSZEŃSTWO DO OBJĘCIA W PRZYSZŁOŚCI NOWYCH EMISJI 

AKCJI, ZE WSKAZANIEM WARTOŚCI WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU 

ZAKŁADOWEGO ORAZ TERMINU WYGAŚNIĘCIA PRAW OBLIGATARIUSZY DO NABYCIA TYCH 

AKCJI 

Emitent nie przewiduje żadnych zmian kapitału zakładowego związanych z realizacją przez obligatariuszy 

uprawnień z obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa. Emitent nie emitował obligacji 

zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa. 

Jednakże w dniu 3 sierpnia 2015r podjęta została uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki nr 11/08/2015 w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla pracowników Spółki  

i emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 

nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku 

NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. Na podstawie powyższej uchwały doszło do emisji 350 000 

(trzysta pięćdziesięciu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B imiennych z prawem objęcia akcji 

zwykłych na okaziciela serii D. Jeden warrant uprawnia do objęcia jednej akcji serii D. Zgodnie z uchwałą 

warranty będą wydawane uprawnionym nieodpłatnie. Uprawnionymi natomiast są dyrektorzy 

zarządzający, członkowie kadry kierowniczej oraz pracownicy i współpracownicy Spółki bez względu na 

inne pełnione funkcje w spółce, którzy podejmują lub uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub 

ich działalność w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju Spółki, w tym w szczególności do 

zwiększenia jej przychodów i zysków oraz poprawy wyników finansowych, przy czym osoby te pozostają 

w stosunku pracy lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze (np. kontrakt menedżerski, 
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umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa współpracy) przez okres co najmniej 12 miesięcy 

poprzedzających dzień przydziału Warrantów. Warranty będą przydzielane w okresach rocznych, nie 

krótszych niż dwanaście miesięcy i nie dłuższych niż piętnaście miesięcy od dnia poprzedniego 

przydzielenia Warrantów, przy czym w roku 2015/2016 maksymalnie 140 000 Warrantów, a w roku 

2016/2017 maksymalnie 210 000 Warrantów. Wykonanie praw z Warrantów może nastąpić nie 

wcześniej niż po upływie dwunastu miesięcy od daty objęcia Warrantu i nie później niż do dnia 

30.06.2019 roku. 

W związku z emisją warrantów Walne Zgromadzenie Emitenta tą samą uchwałą uchwaliło także 

warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego. Wartość nominalną warunkowego podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki określono na kwotę nie wyższą niż 35 000 zł (trzydzieści pięć tysięcy 

złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego ma nastąpić w drodze emisji nowych akcji 

zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie 

większej niż 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego 

dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii D posiadaczom warrantów serii B. Cena 

emisyjna Akcji Serii D będzie równa wartości nominalnej tych akcji. 

 

4.9. WSKAZANIE LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE - NA 

PODSTAWIE STATUTU PRZEWIDUJĄCEGO UPOWAŻNIENIE ZARZĄDU DO PODWYŻSZENIA 

KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO - MOŻE BYĆ 

PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY, JAK RÓWNIEŻ LICZBY AKCJI I WARTOŚCI 

KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE W TERMINIE WAŻNOŚCI DOKUMENTU 

INFORMACYJNEGO MOŻE BYĆ JESZCZE PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY W TYM 

TRYBIE 

Statut Spółki nie przewiduje upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach 

kapitału docelowego. W związku z powyższym kapitał zakładowy Spółki nie może być w tym trybie 

podwyższony w terminie ważności Memorandum Informacyjnego. 

 

4.10. WSKAZANIE, NA JAKICH RYNKACH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH SĄ LUB BYŁY 

NOTOWANE INSTRUMENTY FINANSOWE EMITENTA LUB WYSTAWIANE W ZWIĄZKU Z NIMI 

KWITY DEPOZYTOWE 

Na podstawie Uchwały nr 1044/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 

8 sierpnia 2011 r. do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect zostało wprowadzonych:  

1) 5.880.000 (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) Akcji Serii A, 

2) 796.533 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści trzy) Akcje Serii B. 

Natomiast na podstawie Uchwały nr 761/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. z dnia 2 lipca 2014r. do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect zostało 

wprowadzonych 333.825 (trzysta trzydzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na 

okaziciela serii C. 

Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego, akcje serii A, B i C są przedmiotem notowań  

w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A.  

Emitent nie wystawiał kwitów depozytowych. 
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4.11. INFORMACJE O RATINGU PRZYZNANYM EMITENTOWI LUB EMITOWANYM PRZEZ NIEGO 

PAPIEROM WARTOŚCIOWYM 

Emitentowi, ani żadnym emitowanym przez niego papierom wartościowych nie przyznano 

jakiegokolwiek ratingu. 

 

4.12. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH LUB 

KAPITAŁOWYCH EMITENTA, MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA JEGO DZIAŁALNOŚĆ, ZE 

WSKAZANIEM ISTOTNYCH JEDNOSTEK JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z PODANIEM W 

STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, 

SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITALE ZAKŁADOWYM 

I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW 

Powiązania kapitałowe 

W skład grupy kapitałowej SEVENET S.A. wchodzą następujące podmioty: 

Tabl. 4.2 Grupa kapitałowa SEVENET S.A. 

Firma Sevenpen Sp. z o.o. Seventica Sp. z o.o. Logitel Sp. z o.o. w upadłości 
likwidacyjnej 

Forma 
prawna 

Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w upadłości 
likwidacyjnej 

Siedziba Lęborska 3B 
80-386 Gdańsk 

Al. Niepodległości 18 
02-653 Warszawa 

Ul. Pabianicka 26A 
04-219 Warszawa 

Przedmiot 
działalności 

Głównym przedmiotem 
działalności podmiotu jest 
produkcja i sprzedaż produktu o 
nazwie System Informatyczny 
Pióra Cyfrowego (SIPC) oraz 
pokrewnych mu elementów i 
produktów, w tym sprzedaż pióra 
cyfrowego Digital Pen & Paper, 
które dzięki nowoczesnej 
technologii usprawnia m.in. 
procesy biznesowe i 
administracyjne. 

Głównym przedmiotem 
działania Spółki są działania 
związane z System 
Komunikacji Niewerbalnej 
Seventica, który ma na celu 
zniesienie barier i ograniczeń 
w komunikowaniu się z 
osobami z wadami słuchu (w 
Instytucjach Użyteczności 
Publicznej oraz komercyjnie) 

Spółka ta specjalizowała się 
realizacji projektów systemów 
teletransmisyjnych, budowy baz 
danych CRM, okablowania 
strukturalnego, kablowych sieci 
dostępowych, instalacji, 
uruchomienia, konfiguracji linków 
radiowych, telefonii IP, odnawiania 
końcowych urządzeń abonenckich, 
obsługi magazynowej wraz z 
logistyką produktów i materiałów. 

Udział 
Emitenta w 
kapitale 
zakładowym 

55% 82,90% 49,50% 

Udział 
Emitenta w 
ogólnej 
liczbie 
głosów 

55% 82,90% 49,50% 

Źródło: Dane Emitenta 

Emitent korzysta ze zwolnienia wynikającego z art. 57 ust. 2 oraz art. 58 Ustawy o rachunkowości, które 

mówią, że jednostka dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

jeżeli:  

 występują ograniczenia w sprawowaniu kontroli nad jednostką, które wyłączają swobodne 

dysponowanie jej aktywami netto, w tym wypracowanym przez tę jednostkę zyskiem netto, lub 

które wyłączają sprawowanie kontroli nad organami kierującymi tą jednostką; 

 dane finansowe tej jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1. 

Ustawy o rachunkowości. 
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Dodatkowo, Spółka powiązana jest kapitałowo ze spółką APN Promise S.A., która posiada 50,1% akcji 

Emitenta. 

Tabl. 4.3 Spółka APN Promise S.A. 

Firma APN Promise S.A. 

Forma prawna Spółka Akcyjna 

Siedziba ul. Kryniczna 2 
03-934 Warszawa 

Przedmiot działalności APN Promise jest dostawcą rozwiązań informatycznych dla dużych i 
średnich przedsiębiorstw, administracji publicznej oraz służby zdrowia. 
Specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań w obszarach podstawowej 
infrastruktury (Core Infrastructure), zarządzania usługami IT (ITSM), 
produktywności biznesowej (Business Productivity) oraz infrastruktury 
sieciowej (Data Center). Na poziomie oprogramowania strategicznym 
partnerem spółki jest firma Microsoft (status Licensing Solution Provider -
LSP). 

Udział w kapitale zakładowym Emitenta 50,1% 

Udział w ogólnej liczbie głosów Emitenta 50,1% 

Źródło: na podstawie danych Emitenta i www.promise.pl 

Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne 

Pan Rafał Chomicz, Prezes Zarządu Emitenta jest znaczącym akcjonariuszem - posiada 12,41% akcji 

SEVENET S.A. Jest on również członkiem Rady Nadzorczej spółki Logitel Sp. z o.o. w upadłości oraz 

spółki Seventica Sp. z o.o. 

Pan Piotr Serkowski, Wiceprezes Zarządu Emitenta jest znaczącym akcjonariuszem - posiada 12,10% 

akcji SEVENET S.A. Był on również członkiem Rady Nadzorczej spółki Sevenpen Sp. z o.o. (spółka 

zależna) oraz jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Seventica Sp. z o.o. 

Pani Joanna Barczyk jest członkiem Rady Nadzorczej Logitel Sp. z o.o. w upadłości oraz spółki Seventica 

Sp. z o.o. 

Pan Piotr Paszczyk, Sekretarz Rady Nadzorczej SEVENET S.A. pełni jednocześnie funkcję Prezesa 

Zarządu w Spółce APN Promise S.A., będącej znaczącym akcjonariuszem Emitenta, posiadającym 50,1% 

udział w kapitale zakładowym SEVENET S.A. 

Pan Tomasz Sochacki, Członek Rady Nadzorczej SEVENET S.A. pełni jednocześnie funkcję Dyrektora 

Departamentu Usług IT w APN Promise S.A. 

Pan Tomasz Bator, Członek Zarządu ds. Finansowych Emitenta pełni jednocześnie funkcję Wiceprezesa 

Zarządu w Spółce APN Promise S.A., będącej znaczącym akcjonariuszem Emitenta, posiadającym 50,1% 

udział w kapitale zakładowym SEVENET S.A. 

 

4.13. PODSTAWOWE INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH LUB 

USŁUGACH, WRAZ Z ICH OKREŚLENIEM WARTOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM ORAZ UDZIAŁEM 

POSZCZEGÓLNYCH GRUP PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG ALBO, JEŻELI JEST TO 

ISTOTNE, POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG W PRZYCHODACH ZE 

SPRZEDAŻY OGÓŁEM DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA, W PODZIALE NA SEGMENTY 

DZIAŁALNOŚCI 

 

4.13.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKTACH I USŁUGACH 

SEVENET S.A. jest firmą z branży IT, która zajmuje się dostawą zaawansowanych rozwiązań 

teleinformatycznych dla przedsiębiorstw i instytucji w Polsce. Podstawową działalnością Spółki zarówno 

w poprzednim jak i w bieżącym roku obrotowym było świadczenie usług w zakresie dostarczania 

urządzeń systemów teleinformatycznych, ich wdrażanie, w tym projektowanie i konfiguracja oraz 
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świadczenie usług serwisowych. Jako integrator rozwiązań teleinformatycznych wykonuje prace dla 

jednych z największych krajowych przedsiębiorstw i instytucji. Podstawowym obszarem działalności 

firmy jest świadczenie usług z zakresu Enterprise Network związanych z projektowaniem, budową, 

konfiguracją i serwisowaniem rozwiązań w ramach przewodowych i bezprzewodowych sieci 

teleinformatycznych, opartych na protokole internetowym (IP), przy czym spółka współpracuje  

z wiodącymi światowymi producentami rozwiązań IT. Jednym z obszarów działalności firmy są 

rozwiązania Unified Communication przeznaczone do nowoczesnej komunikacji biznesowej w relacjach 

B2B (Business to Business) i B2C (Business to Client): wideokonferencje, routery i switche (przełączniki), 

security, kioski i aplikacje.  

Oferta spółki SEVENET S.A. składa się z 5 głównych elementów: 

1. Bezpieczeństwo danych; 

2. Dostęp do sieci; 

3. Systemy komunikacji biznesowej; 

4. Systemy Contact Center; 

5. Data Center. 

W ramach bezpieczeństwa danych spółka oferuje rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo na 

różnych poziomach, m.in. zapobiegające atakom hackerskim, kontrolujące dostęp do informacji oraz 

zapewniające bezpieczną komunikację, czy też kontrolę ruchu internetowego. Oferowane systemy 

bezpieczeństwa uzupełniają usługi serwisowo-utrzymaniowe, w tym usługi gwarancyjne 

i pogwarancyjne obejmujące sprzęt, systemy operacyjne i aplikacje. 

Spółka w celu ochrony zasobów danej organizacji współpracuje z wieloma uznanymi producentami 

bezpieczeństwa, a w swojej ofercie posiada uznawane za najlepsze dostępne na świecie rozwiązania 

z zakresu systemów: 

 Firewall (w tym również Next–Generation Firewall); 

 Intrusion Prevention System (w tym również Next-Genearation IPS); 

 Sandbox oferujące ochronę przed atakami 0-day; 

 Content Security (Email i Web Security); 

 Data Loss Prevention; 

 Web Application Firewall; 

 Virtual Private Network (IPSec I SSL); 

 Ochrona (D)DoS; 

 Serwery uwierzytelniania; 

 Network Admission Control; 

 Systemy badania podatności. 

Spółka oferuje też dostęp do sieci, tj. usługi związane z sieciami LAN/WAN i WLAN. SEVENET S.A. 

projektuje i buduje stabilne, nowoczesne sieci LAN/WAN zarówno w przedsiębiorstwach z sektora MSP, 

jak i w dużych firmach oraz rozbudowuje i unowocześnia istniejące sieci LAN/WAN, a także instaluje 

okablowanie sieci strukturalnych. Usługi związane z siecią WLAN dotyczą konfigurowania 

i monitorowania z centralnego systemu zarządzania. 

Systemy komunikacji biznesowej to systemy przeznaczone do komunikacji biznesowej w relacjach 

B2B i B2C, między innymi telefonię IP czy też wideokonferencje. Rozwiązania te zmniejszają zarządzenie 

infrastrukturą jedynie do sieci IP. 

Spółka oferuje wdrożenia obejmujące łączność telefoniczną IP oraz pocztę głosową w centrali lub 

pomiędzy oddziałami połączonymi siecią WAN, w zależności od potrzeb Klienta oraz łączy telefonię IP 

ze światem tradycyjnej telefonii. Spółka dostarcza także rozwiązania wideo - począwszy od terminali 

osobistych (biurkowych), takich jak telefony IP z wbudowanymi kamerami, wideotelefony oraz tablety, 

aż po rozwiązania wykorzystywane w salach konferencyjnych, gdzie terminale wideo umożliwiają 
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uczestnictwo w spotkaniach wielu osobom jednocześnie oraz integruje narzędzia do pracy grupowej 

z telefonią i wideokonferencjami. Całość rozwiązań uzupełniana jest dedykowanymi aplikacjami. 

Systemy Contact Center to zaawansowane rozwiązania wykorzystywane do organizacji współpracy 

i komunikacji między firmami i ich klientami. Oferowane przez spółkę platformy i usługi Contact Center 

są dopełniane przez dedykowane aplikacje oraz usługi serwisowo-utrzymaniowe. Spółka projektuje 

i wdraża rozwiązania w zakresie organizacji współpracy między firmą i jej klientami, będąc w tym 

procesie nie tylko dostawcą, ale też partnerem i doradcą, w tym optymalizuje i unowocześnia istniejące 

systemy Contact Center, m.in. o dodatkowe kanały komunikacji. Co więcej, spółka oferuje usługę 

SEVENET Contact Center Cloud, która polega na udostępnieniu systemów teleinformatycznych Contact 

Center w formie usługi, w dowolnej lokalizacji oraz wynajęciu gotowej infrastruktury w siedzibie 

usługodawcy lub wynajętym pomieszczeniu. 

W ramach Data Center spółka projektuje i wdraża rozwiązania sieciowe i serwerowe zarówno dla firm 

z sektora MSP, jak i dla dużych instytucji. Dla małych firm i zdalnych lokalizacji dedykowane są 

rozwiązania z zakresu centrum danych i wirtualizacji w oparciu o wolnostojące serwery lub moduły 

serwisowe do routerów. W przypadku większych przedsiębiorstw wykorzystywane są skalowalne 

architektury modularnych serwerów wraz z dedykowanymi przełącznikami, pozycjonowanymi do obsługi 

centrów przetwarzania danych. Oferta sprzętowa uzupełniana jest przez usługi serwisowo-

utrzymaniowe. 

W 2011r. SEVENET S.A. rozpoczęła realizację dwóch znaczących projektów, zawiązując dwie spółki 

celowe: Seventica Sp. z o.o. oraz SevenPen Sp. z o.o.  

Seventica Sp. z o.o. dostarcza System Komunikacji Niewerbalnej umożliwiający komunikację pomiędzy 

urzędem czy placówką, a osobami głuchoniemymi. Do klientów spółki zaliczają się między innymi Urzędy 

Miast, Urzędy Gmin, Instytucje Centralne, Sądy, Instytucje Pomocowe jak PFRON, MOPS, MOPR, Urzędy 

Stanu Cywilnego, Urzędy Pracy, dworce kolejowe i Banki. Seventica Sp. z o.o. nie ogranicza się wyłącznie 

do instytucji użyteczności publicznej, gdyż komercyjnie świadczone są usługi m.in. dla firm z sektora 

telekomunikacji oraz FMCG. 

Natomiast SevenPen Sp. z o.o. oferuje nowoczesną technologię pióra cyfrowego Digital Pen & Paper, 

która ma usprawniać procesy biznesowe i administracyjne. Technologia pióra cyfrowego zapewnia 

natychmiastowe przekazywanie danych wpisanych do dokumentu papierowego oraz obrazu dokumentu 

(„skan”) do dowolnego systemu teleinformatycznego w celu przechowywania, archiwizowania i dalszego 

przetwarzania. 

Zgodnie z tabl. 4.4. Spółka uzyskała w roku obrotowym 2014/2015 przychody netto ze sprzedaży 

w wysokości 73,6 mln PLN, to jest o 33,8% wyższe w porównaniu do przychodów w roku obrotowym 

2013/2014, (55 mln PLN). Wzrost przychodów ze sprzedaży o 18,6 mln zł w porównaniu do 

poprzedniego okresu wynikał ze wzrostu ilości realizowanych zleceń. Działania Spółki prowadzące do 

pozyskania nowych rynków wymuszały inwestycje, które spowodowały, że wynik Spółki netto zamknął 

się zyskiem w wysokości 1,9 mln PLN. Spółka wypracowała wartość EBIDTA na poziomie 4,2 mln PLN. 

Rentowność mierzona zyskiem ze sprzedaży wyniosła 5% i wzrosła znacznie w porównaniu do 

poprzedniego roku obrotowego, kiedy to była ujemna i wynosiła minus 3,9%. Wzrost marży wynikał 

przede wszystkim ze wzrostu przychodów ze sprzedaży przy niezmienionym istotnie poziomie kosztów 

stałych Spółki. 
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Tabl. 4.4. Wybrane dane rachunku wyników oraz rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 

2014/2015 wraz z okresem porównywalnym roku obrotowego 2013/2014. 

Wyszczególnienie tys. PLN 

01.07.2013-30.06.2014 01.07.2014-30.06.2015 

Przychody ze sprzedaży 55 016,6 73 618,8 

Zysk (strata) ze sprzedaży -2 161,4 3 681,2 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 221,9 3 495,6 

Amortyzacja 1 042,5 754,9 

EBITDA -1 179,5 4 250,6 

Zysk (strata) brutto -2 238,9 2 866,1 

Zysk (strata) netto -1 656,0 1 938,1 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 184,7 10 694,2 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -173,6 -740,5 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 319,5 -4 003,5 

Przepływy pieniężne netto razem -4 038,8 5 950,1 

Źródło: Emitent 

Tabl. 4.5. Wybrane dane finansowe za okres 01.07.2014-30.09.2014 i 01.07.2015-30.09.2015  

Wyszczególnienie 

I kw. r. obr. 2014/2015 I kw. r. obr. 2015/2016 

01.07.2014-30.09.2014 01.07.2015-30.09.2015 

Przychody ze sprzedaży 15 555,2 15 759,5 

Zysk (strata) ze sprzedaży 642,4 662,0 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 629,2 647,8 

Amortyzacja 261,5 211,4 

EBITDA 890,7 859,2 

Zysk (strata) brutto 260,2 624,6 

Zysk (strata) netto -95,9 495,2 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 885,0 -3 418,3 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -138,0 -150,5 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 601,6 1 785,3 

Przepływy pieniężne netto razem 2 145,4 -1 783,6 

Źródło: Emitent 

W I kwartale roku obrotowego 2015/2016 przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły 15,8 mln zł, tj. były 

większe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego o 1,3% i stanowiły 21,4% 

przychodów w całego roku obrotowego 2014/2015. Zysk netto w okresie 01.07.2015-30.09.2015 

wyniósł 459,2 tys. zł a EBITDA 859,20 tys. zł. 

Struktura przychodów ze sprzedaży w podziale na branże odbiorców za ostatnie lata została pokazana 

w tabl. 4.6. Najwięcej przychodów osiągano rokrocznie ze sprzedaży do sektora związanego z finansami 

- w roku 2014/15 stanowiły one ponad połowę przychodów ogółem. Największą zmiennością  

w strukturze sprzedaży charakteryzuje się branża IT. 
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Tabl. 4.6. Struktura przychodów ze sprzedaży w podziale na branże odbiorców za lata obrotowe 

2012/13-2014/15 [%] 

Wyszczególnienie 2012/13 2013/14 2014/15 

Administracja 7% 7% 3% 

Energetyka 19% 7% 12% 

Finanse 51% 46% 59% 

inne 4% 5% 7% 

IT 13% 27% 9% 

Przemysł 6% 8% 10% 

Źródło: Emitent 

Struktura przychodów ze sprzedaży w podziale na branże odbiorców w roku obrotowym 2014/15 została 

przedstawiona graficznie na rys. 4.1. 

Rys. 4.1. Struktura przychodów ze sprzedaży w podziale na branże odbiorców w roku obrotowym 

2014/15 

 

Rysunek. 4.2. pokazuje strukturę przychodów ze sprzedaży wg oferowanej technologii w roku 

obrotowym 2014/15. Oferta Spółki składa się z 5 elementów, jednak prawie połowa przychodów została 

wygenerowana przez sprzedaż produktów/usług w ramach „dostępu do sieci”. Przychody ze sprzedaży 

pozostałej technologii kształtowały się na podobnym poziomie, tj. ok. 15 % przy każdej technologii.  

Rys. 4.2. Struktura przychodów ze sprzedaży wg. oferowanej technologii w roku obrotowym 2014/15 
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Źródło: ABC Consulting Sp. z o.o. 
na podstawie danych emitenta
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Spółka posiada liczne certyfikaty biznesowe i partnerskie oraz certyfikaty i świadectwa jakości: 

 Alcatel Lucent_Registered Partner 

 Certyfikat_F5 Silver Partner_2012 

 Certyfikat_HP preferred partner_2012 

 CISCO Gold Partner 

 Genesys Partner_2013 

 Huawei 

 ZOOM Gold Partner 

 ISO 9001:2009 

 WSK 

 Świadectwo akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego 

 Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego 

 

4.13.2. RYNEK USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH 

Zgodnie z raportem GUS „Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 

2011-2015”, w 2015r. komputery wykorzystywało 94,0% przedsiębiorstw, w tym prawie wszystkie 

podmioty duże. Istotne jest, iż odsetek przedsiębiorstw mających dostęp do Internetu od 2011r. 

przekracza 90%, a prawie wszystkie duże podmioty posiadają taki dostęp. Co więcej, wraz z coraz 

większym wykorzystywaniem komputerów wzrasta odsetek pracowników wykorzystujących komputer, 

w tym z dostępem do Internetu.  

W 2015r. ponad połowa firm zapewniła swoim pracownikom sprzęt pozwalający na mobilny dostęp do 

Internetu. W przypadku podmiotów dużych 90% firm gwarantowała swoim pracownikom możliwość 

korzystania z urządzeń mobilnych. W 2015r. jeszcze więcej przedsiębiorstw posiadało formalnie 

zdefiniowaną politykę bezpieczeństwa i było ich 12,6% w Polsce. W porównaniu z 2014r. wzrósł również 

odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących Internet w kontaktach z organami administracji publicznej, 

osiągając w tym czasie poziom 92,4%. Silny rynek firm teleinformatycznych jest również widoczny 

poprzez analizę wydatków przedsiębiorstw na modernizacje w zakresie usług i produktów związanych 

z obiegiem informacji. Ponad 30% przedsiębiorstw w 2014r. poniosło nakłady na zakup sprzętu ICT, 

przede wszystkim sprzętu informatycznego, przy czym w grupie tej dominowały podmioty duże. 

Najczęściej zakupy były robione przez firmy należące do sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa 

oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. 

Rozwój rynku teleinformatycznego można zaobserwować także dzięki analizie liczby przedsiębiorstw, 

które na nim działają. Zgodnie z danymi GUS w 2014r. liczba przedsiębiorstw sektora ICT wzrosła 

w stosunku do 2011r. o 24,5% (w tym usługowych – o 29,2%), natomiast liczba pracujących w tym 

sektorze – o 10,7% (w tym w przedsiębiorstwach usługowych – o 18,6%). Liczba przedsiębiorstw 

w sektorze ICT została przedstawiona w tabl. 4.7., a liczba osób pracujących w tym sektorze została 

przedstawiona w tabl. 4.8. 

 

Tabl. 4.7. Liczba przedsiębiorstw w sektorze ICT w latach 2011-2014 

Wyszczególnienie 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. 

Produkcja ICT 245 239 225 235 

Usługi ICT 1 479 1 619 1 793 1 911 

Suma 1 724 1 858 2 018 2 146 

Źródło: ABC Consulting Sp. z o.o. na podstawie danych GUS 
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Tabl. 4.8. Liczba osób pracujących w sektorze ICT w latach 2011-2014 [osoby] 

Wyszczególnienie 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. 

Produkcja ICT 44 930 41 150 36 892 39 337 

Usługi ICT 132 418 139 666 147 428 157 021 

Suma 177 348 180 816 184 320 196 358 

Źródło: ABC Consulting Sp. z o.o. na podstawie danych GUS 

Branża teleinformatyczna charakteryzuje się tym, że znacznie większe przychody osiąga się ze sprzedaży 

usług niż produktów. W 2014r. przedsiębiorstwa świadczące usługi ICT stanowiły 89% przedsiębiorstw 

sektora ICT, a ich liczba zwiększyła się w skali roku o 6,6%. Konsekwencją tego jest fakt, że osoby 

pracujące w usługach ICT stanowiły ponad 75% wszystkich pracujących w całym sektorze ICT.  

Według danych GUS w 2014r. przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów sektora 

ICT wyniosły ok. 132 mld zł i w porównaniu z 2011r. zwiększyły się o 8,8%. W latach 2011-2014 

przychody w omawianym sektorze zwiększały się, oprócz 2013r., w którym w porównaniu do 2012r. 

odnotowano spadek, jednak zaledwie o 0,7%. W analizowanym okresie przychody w produkcji ICT 

zmalały o 5%, natomiast w usługach ICT wzrosły o 14,3%, co również pokazuje coraz większe znaczenie 

usług w sektorze. Według danych GUS w 2014r. przychody netto ze sprzedaży w przedsiębiorstwach 

świadczących usługi ICT stanowiły 74,9% przychodów sektora ICT, z czego prawie 40% wygenerowały 

przedsiębiorstwa zajmujące się telekomunikacją. Przychody netto ze sprzedaży w sektorze ICT zostały 

zaprezentowane w tabl. 4.9. 

Tabl. 4.9. Przychody netto ze sprzedaży w sektorze ICT w mln zł w latach 2011-2014 

Wyszczególnienie 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. 

Produkcja ICT 34 832,8 33 965,7 29 824,4 33 096,1 

Usługi ICT 86 577,2 92 461,7 95 753,2 98 978,5 

Suma 121 410,0 126 427,5 125 577,6 132 074,6 

Źródło: ABC Consulting Sp. z o.o. na podstawie danych GUS 

SEVENET S.A. działa w branży, w której istotne są nowoczesne rozwiązania. Spółka oferuje więc usługi 

adekwatne do zapotrzebowania, zgodnie z najnowszymi trendami. Jest to szczególnie istotne, biorąc 

pod uwagę prognozy branżowe, ponieważ po analizie dotychczasowych danych wiodącym trendem  

w 2016r. w przypadku rozwiązań teleinformatycznych ma być migracja do chmury coraz większych 

podmiotów, która napędzi wzrost całej branży cloud computingu. W najbliższej przyszłości 

strategicznego znaczenia nabiorą więc kompetencje w zakresie wykorzystania potencjału chmury, a ich 

brak może poważnie zachwiać rynkową pozycję poszczególnych podmiotów. 

Zgodnie z danymi branżowymi Enterprise Architecture and Accenture Cloud Computing Presentation do 

końca 2016 roku, aż 46% wszystkich wydatków na IT będzie przeznaczana na platformy i aplikacje 

chmurowe.  

Według prognoz firmy Gartner (przedsiębiorstwo analityczno-doradcze specjalizujące się 

w zagadnieniach strategicznego wykorzystania technologii oraz zarządzania technologiami) między 

innymi w 2016r. zdecydowana część wydatków w branży IT będzie dotyczyć platform i aplikacji 

chmurowych, a do końca 2017r. chmurę obliczeniową wdroży niemal połowa firm. Co więcej, aż 25% 

przedsiębiorstw, które nie przeniosą swoich danych do chmury obliczeniowej w ciągu najbliższych 10 lat 

może stracić swoją obecną pozycję rynkową. 

W Polsce można zaobserwować trend wykorzystywania chmury przez duże podmioty, który jest efektem 

dojrzewania rynku usług cloud computingu, co przekłada się na stały wzrost jego wartości. Rynek ten 

w 2014r. rósł w tempie ok. 30%, a tempo to według specjalistów w 2016r. najprawdopodobniej utrzyma 

się na poziomie ok. 25%.  

Specjaliści z branży teleinformatycznej z firmy Kapsch BusinessCom opracowali indeks rozwoju rynku 

ICT, w którym porównane są prognozy dotyczące rozwoju sektora w Austrii, Czechach, Polsce, Rumunii, 

Turcji na Węgrzech i Słowacji. Na tle badanych krajów Polska zajmuje pierwsze miejsce, co oznacza, że 
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Polska ma największy w Europie Środkowo-Wschodniej potencjał wzrostu wykorzystania usług 

informatycznych. Według badania „Branża Teleinformatyczna – Trendy i Wyzwania” wyniki polskich firm 

w wielu aspektach są bardziej zadowalające niż wyniki osiągane w innych krajach. Przykładowo Polska 

znajduje się w czołówce państw planujących wykorzystanie chmury obliczeniowej i osiąga dobre wyniki 

we wszystkich pozostałych, badanych kategoriach. Pozytywnie na rozwój branży teleinformatycznej 

wpływa przewidywane podniesienie w kolejnych latach budżetów na nowe rozwiązania informatyczne 

- badanie pokazało, że 31% kierowników działów IT twierdzi, że ich budżety się zwiększą. Takie 

działania zwiększają znacząco możliwość rozwoju branży teleinformatycznej. 

Zaletami omawianej branży są elastyczność, bezpieczeństwo, dostęp na żądanie oraz obniżone koszty 

utrzymania infrastruktury. Coraz więcej firm chętnie korzysta z nowych rozwiązań teleinformatycznych, 

ponieważ pozwalają one na zwiększenie produktywności i konkurencyjności. 

 

4.13.3. STRATEGIA ROZWOJU EMITENTA 

Spółka istnieje na rynku od prawie 20 lat i przez cały okres swojego istnienia charakteryzuje się 

dynamicznym rozwojem. Strategia rozwoju na najbliższe lata służy realizacji strategicznego celu jakim 

jest ugruntowanie pozycji lidera na rynku integratorów teleinformatycznych. W tym celu Spółka 

podejmuje się realizacji następujących działań: 

a) Rozwój sprzedaży w obszarze aktualnie oferowanych rozwiązań poprzez głębszą penetrację 

sprzedażową obecnych klientów oraz aktywne pozyskiwanie nowych klientów. W ramach 

rozwoju sprzedażowego Spółka zamierza wzmocnić aktywność na tej części kraju, gdzie 

dotychczas jej obecność była niewielka. W ramach zwiększenia aktywności sprzedażowej 

planowane jest stworzenie zespołu telemarketerów, będących pierwszą linią poznania potrzeb 

nowych klientów i przekazania kontaktu do handlowców odpowiedzialnych za przygotowanie 

zindywidualizowanej oferty. 

b) Rozbudowa obecnie istniejących oraz tworzenie nowych biur terytorialnych. W pierwszej 

kolejności spółka zamierza ukończyć rozpoczętą rozbudowę biura w Krakowie, jak również 

aktywnie poszerzyć swoją obecność i działalność we Wrocławiu oraz rozpocząć budowę biura w 

Poznaniu. Poza aktywnością handlową w tym obszarze Polski biura mają być także istotnie 

wzmocnione w zakresie kadry technicznej, zarówno w obszarze świadczenia nowych usług jak 

również świadczenia serwisów. 

c) Rozwój portfela oferowanych usług i rozwiązań poprzez budowanie nowych kompetencji  

w spółce oraz podążanie za rynkowymi potrzebami zdywersyfikowania oferty o większy pakiet 

rozwiązań tzw. cloud, rozwój własnych zasobów developerskich, oferowanie innowacyjnych 

rozwiązań zmieniających jakość prostych codziennych działań (np. pióro elektroniczne – 

działalność rozwijana obecnie w ramach spółki zależnej Sevenpen), dedykowanych do 

specyficznych grup odbiorców (np. telemedycyna) lub zaspokajających potrzeby wyrównywania 

szans osób niepełnosprawnych (np. osoby niesłyszące – działalność obecnie rozwijana  

w ramach spółki zależnej Seventica); 

 

W ramach emisji Akcji Serii E spółka zamierza pozyskać kapitał o maksymalnej wartości 2 500 000 PLN, 

który przeznaczony zostanie na wsparcie realizacji powyższych działań, choć nie pokryje w całości 

potrzeb finansowych z nimi związanych. Kolejność realizacji wymienionych powyżej działań, jak również 

ich skala i dynamika będą uzasadnione od rynkowych potrzeb naszych dotychczasowych klientów, 

perspektywy pozyskania nowych rynków, zmieniających się trendów oraz możliwościami pozyskiwania 

kapitału na ich realizację. 
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4.14. OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH EMITENTA, W TYM 

INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH 
 

4.14.1. GŁÓWNE INWESTYCJE W RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE EMITENTA  

W roku obrotowym 2014/2015, tj. w okresie 01.07.2014 – 30.06.2015r. Emitent zakupił wartości 

niematerialne i prawne o wartości brutto 123,9 tys. zł. Na dzień 30.06.2015r. Spółka posiadała także 

wartości niematerialne i prawne w budowie o wartości 46,8 tys. zł. 

SEVENET S.A. zakupił też środki trwałe o wartości 379,8 tys. zł, w tym środki w leasingu  

o wartości 110,1 tys. zł (samochody osobowe). W bieżącym roku obrotowym (tj. 01.07.2015-

30.06.2016) Emitent zakupił kolejne samochody osobowe finansowane leasingiem operacyjnym. Łącznie 

od dnia 01.07.2014r. było to 7 samochodów o łącznej wartości netto 578,9 tys. zł. 

Ponadto we wrześniu 2015r. Spółka przekształciła nieruchomość przy ulicy Tuwima z inwestycji 

długoterminowej na środek trwały (3.807 tys. zł). 

 

4.14.2. GŁÓWNE INWESTYCJE KAPITAŁOWE EMITENTA  

SEVENET S.A. posiada udziały w następujących podmiotach: 

 55,0% udziałów w spółce Sevenpen Sp. z o.o. 

 82,9% udziałów w spółce Seventica Sp. z o.o. 

 49,5% Logitel Sp. z o.o. w likwidacji 

W ostatnim roku obrotowym, Emitent nie sprzedawał udziałów w spółkach. Natomiast dokonał 

dokapitalizowania spółki Seventica sp. z o.o. w kwocie 577 600 zł, w formie podwyższenia kapitału 

zakładowego tej spółki dnia 25.11.2014r., nabywając 11 552 udziałów po cenie nominalnej 50zł na 

udział. Podwyższenie nastąpiło w celu poprawienia wiarygodności spółki Seventica na rynku, przy 

potencjalnych przetargach oraz wyeliminowania bilansowego ujemnych kapitałów własnych tej spółki. 

Emitent posiada udziały w spółce Logitel Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. Obecnie nie zostało jeszcze 

zamknięte przez syndyka postępowanie likwidacyjne, które trwa od 12 września 2013r. SEVENET S.A. 

udzielił na podstawie umowy z dnia 14.07.2011r. spółce Logitel Sp. z o.o. pożyczki w wysokości 950 tys. 

zł (z odsetkami na 30.06.2015r. 1 071 tys. zł) zabezpieczonej zastawem na udziałach. W związku z 

ogłoszoną upadłością spółki Logitel Sp. z .o.o. wynik spółki SEVENET S.A. został obciążony odpisami 

aktualizacyjnymi z tytułu trwałej utraty wartości udziałów, niespłaconej pożyczki oraz należnych odsetek 

w łącznej kwocie 1 097 122 PLN w roku obrotowym 2012/13. 

 

4.14.3. INWESTYCJE PLANOWANE DO REALIZACJI  

Zgodnie z rocznym sprawozdaniem finansowym, Spółka planuje ponieść nakłady na środki trwałe  

o wartości około 200 tys. zł – w tym na nabycie lub wymianę środków trwałych z grupy maszyn  

i urządzeń oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

Ponadto przeprowadzone będą inwestycje związane z celami emisyjnymi emisji akcji serii E, między 

innymi związane z zakończeniem rozbudowy biura w Krakowie, budową biura w Poznaniu. 
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4.15. INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UPADŁOŚCIOWYM, 

UKŁADOWYM, UGODOWYM, ARBITRAŻOWYM, EGZEKUCYJNYM LUB LIKWIDACYJNYM – 

JEŻELI WYNIK TYCH POSTĘPOWAŃ MA LUB MOŻE MIEĆ ISTOTNE ZNACZENIE DLA 

DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 

Wobec Emitenta nie zostało wszczęte jakiekolwiek postępowanie upadłościowe, układowe, ugodowe, 

arbitrażowe, egzekucyjne lub likwidacyjne.  

Według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego nie istnieją 

jakiekolwiek okoliczności mogące spowodować wszczęcie wobec Emitenta postępowania 

upadłościowego, układowego, ugodowego, arbitrażowego, egzekucyjnego lub likwidacyjnego. 

 

4.16. INFORMACJE NA TEMAT WSZYSTKICH INNYCH POSTĘPOWAŃ PRZED ORGANAMI 

RZĄDOWYMI, POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH LUB ARBITRAŻOWYCH, WŁĄCZNIE Z WSZELKIMI 

POSTĘPOWANIAMI W TOKU, ZA OKRES OBEJMUJĄCY CO NAJMNIEJ OSTATNIE 12 

MIESIĘCY, LUB TAKIMI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ WEDŁUG WIEDZY EMITENTA, A KTÓRE 

TO POSTĘPOWANIA MOGŁY MIEĆ LUB MIAŁY W NIEDAWNEJ PRZESZŁOŚCI, LUB MOGĄ 

MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ EMITENTA, ALBO ZAMIESZCZENIE 

STOSOWNEJ INFORMACJI O BRAKU TAKICH POSTĘPOWAŃ 

W okresie ostatnich 12 miesięcy nie toczyły się żadne postępowania przed organami rządowymi, 

postępowania sądowe ani arbitrażowe, które to postępowania mogłyby 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. 

 

4.17. ZOBOWIĄZANIA EMITENTA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ 

WOBEC POSIADACZY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ W 

SZCZEGÓLNOŚCI Z KSZTAŁTOWANIEM SIĘ JEGO SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ 

Główne zobowiązania Emitenta zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 

2014/2015, przedstawionym w niniejszym Memorandum Informacyjnym. Emitent nie posiada i według 

jego wiedzy nie istnieją żadne inne zobowiązania istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec 

posiadaczy instrumentów finansowych. 

 

4.18. INFORMACJE O NIETYPOWYCH OKOLICZNOŚCIACH LUB ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW 

NA WYNIKI Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM 

FINANSOWYM LUB SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM, 

ZAMIESZCZONYMI W MEMORANDUM 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w niniejszym Memorandum 

Informacyjnym nie wystąpiły nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności 

gospodarczej Emitenta. 
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4.19. WSKAZANIE WSZELKICH ISTOTNYCH ZMIAN W SYTUACJI FINANSOWEJ I MAJĄTKOWEJ 

EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ INNYCH INFORMACJI ISTOTNYCH DLA ICH 

OCENY, KTÓRE POWSTAŁY PO SPORZĄDZENIU DANYCH FINANSOWYCH ZAWARTYCH W 

SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZAMIESZCZONYM W MEMORANDUM 

Po dniu zakończenia roku obrotowego 2014/2015, tj. po dniu 30 czerwca 2015r. miało miejsce 

przekształcenie nieruchomości przy ulicy Tuwima 25 w Gdańsku z inwestycji długoterminowej na środek 

trwały.  

Przedmiotowa nieruchomość była wykorzystywana jako siedziba Spółki (prawo własności). Od września 

2010 roku, wraz ze wzrostem ilości pracowników Spółka przeniosła siedzibę na ul. Galaktyczną  

w Gdańsku (najem powierzchni biurowej) oraz dokonała przekształcenia posiadanej (własność) 

nieruchomości przy Tuwima ze środków trwałych na inwestycję długoterminową. Po 5 latach, w związku 

z nieskuteczną komercjalizacją nieruchomości (brak ofert najmu lub kupna) oraz zakończeniem umowy 

najmu powierzchni biurowej przy Galaktycznej spółka postanowiła przenieść częściowo działalność na 

ul. Tuwima oraz ograniczyć powierzchnię najmowaną przy ul. Galaktycznej. Od września 2015r. 

nieruchomość została przekwalifikowana ponownie na środek trwały i jest użytkowana przez Spółkę. 

4.20. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE PRZEDSIĘBIORSTWO EMITENTA 

 

4.20.1. ZARZĄD 

Zarząd składa się (zgodnie ze Statutem Spółki) z 2 do 6 osób. Aktualnie w skład Zarządu wchodzi Prezes 

Zarządu, Wiceprezes oraz 4 członków Zarządu. Reprezentacja Spółki ustalona jest wg zasady: Prezes 

Zarządu wraz z Wiceprezesem, Prezes Zarządu wraz z Członkiem Zarządu lub Wiceprezes Zarządu wraz 

z Członkiem Zarządu. Zgodnie z postanowieniami Statutu Emitenta, o ile powołanie członka Zarządu nie 

nastąpiło na indywidualnie określoną kadencję, uważa się iż został on powołany na czas nieokreślony, 

nie dłuższy jednak niż 5 lat (§13 ust. 3 Statutu). 

 

W skład Zarządu wchodzą obecnie: 

1. Rafał Chomicz – Prezes Zarządu 

2. Piotr Serkowski – Wiceprezes Zarządu 

3. Joanna Barczyk – Członek Zarządu ds. operacyjnych (od 29.05.2015) 

4. Adam Sekuła – Członek Zarządu ds. technicznych (od 31.07.2015) 

5. Tomasz Kłodnicki – Członek Zarządu ds. sprzedaży (od 30.10.2015)  

6. Tomasz Bator – Członek Zarządu ds. finansowych (od 18.12.2015) – w trakcie wpisu do KRS 

Emitenta 

 

Rafał Chomicz 

Stanowisko Prezes Zarządu 

Wiek 47 

Adres wykonywania czynności ul. Galaktyczna 30A, Gdańsk 

Wykształcenie Wyższe, magistersko - inżynierskie, Katedra Radiokomunikacji i Telewizji 

Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej 

Kwalifikacje i doświadczenie 

zawodowe 

- 1998-2008 V-ce Prezes ds. Technicznych – a po przekształceniu w 

SEVENET S.A. –V-ce Prezes ds. Sprzedaży (2008 - 2009); 

- od 2008 r. Członek Rady Nadzorczej Stoczni Remontowej NAUTA S.A.; 

- 2008 - 2009 Członek Rady Nadzorczej Zakładu Energetycznego Toruń 

Energohandel sp. z o.o.  

- od 2011 r. Członek Rady Nadzorczej Logitel Sp. z o.o. 
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- od 2009 r. pełni obowiązki Prezesa Zarządu SEVENET S.A. 

Pan Rafał Chomicz pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcję osoby nadzorującej w spółce Logitel Sp. z o.o. 

podmiotach, która w okresie jego kadencji znalazła się w stanie upadłości. 

Pan Rafał Chomicz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy 

o Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów 

prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska 

Pan Rafał Chomicz nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny 

rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 

przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu 

Pan Rafał Chomicz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH, lub na podstawie przepisów prawa 

państwa innego niż Rzeczypospolita Polska 

Wobec Pana Rafała Chomicza w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się lub zakończyły postępowania cywilne, 

karne, administracyjne i karne skarbowe, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności emitenta 

 

Piotr Serkowski 

Stanowisko Wiceprezes Zarządu 

Wiek 45 

Adres wykonywania czynności ul. Galaktyczna 30A, Gdańsk 

Wykształcenie Wyższe, magistersko - inżynierskie w Katedrze Telekomunikacji, 

specjalność Systemy Teleinformatyczne Wydziału Elektroniki Politechniki 

Gdańskiej oraz Gdańska Akademia Bankowa 

Kwalifikacje i doświadczenie 

zawodowe 

- od 1998 w firmie Systemy Sieciowe Sevenet sp. z o.o. (poprzednik spółki 

SEVENET S.A.) na stanowisku Inżyniera Systemów Teleinformatycznych;                            

- od 2008 r. Wiceprezes Zarządu w SEVENET S.A. 

 

Pan Piotr Serkowski nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej 

w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.. 

Pan Piotr Serkowski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie 

przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska 

Pan Piotr Serkowski nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny 

rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 

przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu 

Pan Piotr Serkowski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH, lub na podstawie przepisów prawa 

państwa innego niż Rzeczypospolita Polska 

Wobec Pana Piotra Serkowskiego w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się lub zakończyły postępowania cywilne, 

karne, administracyjne i karne skarbowe, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności emitenta 

 

Joanna Barczyk 

Stanowisko Członek Zarządu ds. Operacyjnych (od 29.05.2015) 

Wiek 36 

Adres wykonywania czynności ul. Galaktyczna 30A, Gdańsk 

Wykształcenie Wyższe, studia magisterskie z zakresu Zarządzanie i Marketing na Wydziale 

Administracji Akademii Morskiej w Gdyni oraz Podyplomowe Studia Public 

Relations na Wydziale Zarządzania i Ekonomii na Politechnice Gdańskiej 

Kwalifikacje i doświadczenie 

zawodowe 

- 2006-2007 Kierownik Biura Zespołu Marketingu i Wsparcia Biura 

SEVENET S.A; 

- 2007-2008  Kierownik Biura Zarządu i Marketingu SEVENET S.A.;  

- 2008-2010 Dyrektor Pionu Administracji i Marketingu SEVENET S.A.;  

- od 2010 roku pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego SEVENET S.A.;  
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- od 2011 roku w Radzie Nadzorczej Logitel Sp. z o.o., w latach 2011-2012 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej; 

- od 2015 roku pełni obowiązki Członka Rady Nadzorczej Seventica Sp. z 

o.o. 

Pani Joanna Barczyk pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcję osoby nadzorującej w spółce Logitel Sp. z o.o., 

która w okresie jej kadencji znalazła się w stanie upadłości. 

Pani Joanna Barczyk nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie 

przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska 

Pani Joanna Barczyk nie została pozbawiona przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny 

rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 

przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu 

Pani Joanna Barczyk nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH, lub na podstawie przepisów prawa 

państwa innego niż Rzeczypospolita Polska 

Wobec Pani Joanny Barczyk w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się lub zakończyły postępowania cywilne, karne, 

administracyjne i karne skarbowe, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności emitenta 

 

Adam Sekuła 

Stanowisko Członek Zarządu ds. technicznych (od 31.07.2015) 

Wiek 38 

Adres wykonywania czynności ul. Galaktyczna 30A, Gdańsk 

Wykształcenie Wyższe, studia z zakresu Inżynierii Baz Danych w Warszawskiej Wyższej 

Szkole Informatyki 

Kwalifikacje i doświadczenie 

zawodowe 

- od 2007r. w instytucjach finansowych na kolejnych stanowiskach od 

administratora systemowego, poprzez kierownika wydziału systemów 

internetowych oraz dyrektora departamentu telekomunikacji, aż po 

wiceprezesa ds. technicznych. 

- od 2015r. w SEVENET S.A. Członek Zarządu ds. Technicznych 

Pan Adam Sekuła nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, 

które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. 

Pan Adam Sekuła nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy 

o Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów 

prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska 

Pan Adam Sekuła nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny 

rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 

przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu 

Pan Adam Sekuła nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH, lub na podstawie przepisów prawa 

państwa innego niż Rzeczypospolita Polska 

Wobec Pana Adama Sekuły w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się lub zakończyły postępowania cywilne, karne, 

administracyjne i karne skarbowe, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności emitenta 

 

Tomasz Kłodnicki 

Stanowisko Członek Zarządu ds. sprzedaży (od 30.10.2015) 

Wiek 47 

Adres wykonywania czynności ul. Jasnogórska 23, Kraków 

Wykształcenie Wyższe, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, 

Automatyki i Elektroniki, kierunek Informatyka 

Kwalifikacje i doświadczenie 

zawodowe 

- do 10.2015r. Dyrektor ds. Rozwoju Sprzedaży w Solidex S.A. 

- od 10.2015r. Członek Zarządu ds. Sprzedaży w SEVENET S.A. 

Posiada ponad 20-letnie doświadczenia w branży IT, zdobyte w ramach 

pracy w firmach integrujących infrastrukturę IT. Zarządzał dużymi 
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zespołami handlowymi sprzedającymi zaawansowane rozwiązania IT na 

rynkach enterprise, public oraz commercial 

Pan Tomasz Kłodnicki nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej 

w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. 

Pan Tomasz Kłodnicki nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie 

przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska 

Pan Tomasz Kłodnicki nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny 

rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 

przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu 

Pan Tomasz Kłodnicki nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH, lub na podstawie przepisów prawa 

państwa innego niż Rzeczypospolita Polska 

Wobec Pana Tomasza Kłodnickiego w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się lub zakończyły postępowania cywilne, 

karne, administracyjne i karne skarbowe, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności emitenta 

 

Tomasz Bator 

Stanowisko Członek Zarządu ds. finansów (od 18.12.2015) 

Wiek 46 

Adres wykonywania czynności Warszawa, ul. Kryniczna 2 

Wykształcenie wyższe, politechnika Warszawska Wydz. Elektroniki 

Kwalifikacje i doświadczenie 

zawodowe 

Doświadczenie zawodowe: 

- w latach 1994-1998: Digital Equipment Polska 
- w latach 1998-2002: Compaq Computer 
- w latach 2002-2003: Hewlett Packard 
- w latach 2003-2007: Microsoft 
- w latach 2007-2009: Agito S.A. 
- od roku 2009: APN Promise S.A. Wiceprezes Zarządu 

- od roku 2011: TTS Company Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu 

- od 2012r wiceprezes Zarządu APN Promise S.A. 

Kwalifikacje: specjalistyczne kwalifikacje z zakresu technologii i rozwiązań 

informatycznych, kompetencje twarde w dziedzinie zarządzania 

Pan Tomasz Bator nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, 

które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. 

Pan Tomasz Bator nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy 

o Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów 

prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska 

Pan Tomasz Bator nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny 

rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 

przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu 

Pan Tomasz Bator nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH, lub na podstawie przepisów prawa 

państwa innego niż Rzeczypospolita Polska 

Wobec Pana Tomasza Batora w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się lub zakończyły postępowania cywilne, 

karne, administracyjne i karne skarbowe, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności emitenta 

 

4.20.2. RADA NADZORCZA 

Zgodnie z §17 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się od 5 do 7 członków na okres wspólnej 3 letniej 

kadencji. Obecna kadencja Rady Nadzorczej drogą uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 

dnia 3 sierpnia 2015r. liczyła 5 członków: 

Bogusław Wasilewko - Przewodniczący Rady Nadzorczej  

Andrzej Synowiecki - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  

Piotr Paszczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej (od 03.08.2015) 
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Tomasz Sochacki - Członek Rady Nadzorczej 

Tomasz Bator – Członek Rady Nadzorczej (od 03.08.2015 do 18.12.2015) 

Ze względu na złożoną rezygnację Pana Tomasza Batora z funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 

18.12.2015r. Rada Nadzorcza funkcjonuje obecnie w 4 –osobowym składzie. Na najbliższym 

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, planowanym na dzień 03.02.2016r. skład Rady 

Nadzorczej zostanie uzupełniony o brakującego członka. 

 

 

Bogusław Wasilewko 

Stanowisko Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Wiek 58 

Adres wykonywania czynności ul. Galaktyczna 30A, Gdańsk 

Wykształcenie Wyższe 

Kwalifikacje i doświadczenie 

zawodowe 

Od 26 lat Prezes Zarządu Comex S.A. 

Ukończył kurs na Członka Rad Nadzorczych, posiada ogromne 

doświadczenie z racji pełnionej od wielu lat funkcji. 

Pan Bogusław Wasilewko nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej 

w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. 

Pan Bogusław Wasilewko nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie 

przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska 

Pan Bogusław Wasilewko nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na 

własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce 

handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu 

Pan Bogusław Wasilewko nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH, lub na podstawie przepisów prawa 

państwa innego niż Rzeczypospolita Polska 

Wobec Pana Bogusława Wasilewko w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się lub zakończyły postępowania cywilne, 

karne, administracyjne i karne skarbowe, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności emitenta 

 

Andrzej Synowiecki 

Stanowisko Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Wiek 61 

Adres wykonywania czynności ul. Galaktyczna 30A, Gdańsk 

Wykształcenie Wyższe 

Kwalifikacje i doświadczenie 

zawodowe 

Od 1987r związany ze spółką Radmor S.A., a od 1994r. pełni funkcję  

Prezesa Zarządu Radmor S.A. 

Pan Andrzej Synowiecki nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej 

w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. 

Pan Andrzej Synowiecki nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie 

przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska 

Pan Andrzej Synowiecki nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny 

rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 

przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu 

Pan Andrzej Synowiecki nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH, lub na podstawie przepisów prawa 

państwa innego niż Rzeczypospolita Polska 

Wobec Pana Andrzeja Synowieckiego w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się lub zakończyły postępowania 

cywilne, karne, administracyjne i karne skarbowe, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności 

emitenta 
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Piotr Paszczyk 

Stanowisko Sekretarz Rady Nadzorczej (powołany 03.08.2015r.) 

Wiek 42 

Adres wykonywania czynności Warszawa, ul. Kryniczna 2 

Wykształcenie Wyższe, UW Wydz. Matematyki, Informatyki i Mechaniki 

Kwalifikacje i doświadczenie 

zawodowe 

Doświadczenie zawodowe: 

- w latach 1998-2007 – APN Promise Sp. z o.o. – Członek Zarządu 

- w latach 2008-2011 – APN Promise Sp. z o.o. – Prezes Zarządu 

- od roku 2007 – Ret-All Sp. z o.o.  – Prezes Zarządu 

- od roku 2011 – APN Promise S.A. – Prezes Zarządu 

- od roku 2012 – Alterkom Sp. z o.o.  – Członek Zarządu 

Posiada kwalifikacje niezbędne do wykonywania złożonych zadań, w 

sytuacjach problemowych, wymagających podejmowania decyzji o 

znaczeniu strategicznym, zarówno w sferze handlowej, technologicznej jaki 

zarządzania, wymagające umiejętności diagnozowania, analizowania, 

prognozowania, planowania oraz wdrażania rozwiązań innowacyjnych. 

Pan Piotr Paszczyk nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, 

które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. 

Pan Piotr Paszczyk nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy 

o Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów 

prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska 

Pan Piotr Paszczyk nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny 

rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 

przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu 

Pan Piotr Paszczyk nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH, lub na podstawie przepisów prawa 

państwa innego niż Rzeczypospolita Polska 

Wobec Pana Piotra Paszczyka w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się lub zakończyły postępowania cywilne, 

karne, administracyjne i karne skarbowe, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności emitenta 

 

Tomasz Sochacki 

Stanowisko Członek Rady Nadzorczej 

Wiek 38 

Adres wykonywania czynności Warszawa, ul. Kryniczna 2 

Wykształcenie wykształcenie wyższe, Politechnika Warszawska 

Kwalifikacje i doświadczenie 

zawodowe 

- 2008 r.-2012 – inżynier IT APN Promise 
- od 2012 r. – Dyrektor Departamentu APN Promise   
Kwalifikacje: inżynier systemowy MS, szeroki zakres nowych technologii IT 

Pan Tomasz Sochacki nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej 

w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. 

Pan Tomasz Sochacki nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie 

przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska 

Pan Tomasz Sochacki nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny 

rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 

przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu 

Pan Tomasz Sochacki nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH, lub na podstawie przepisów prawa 

państwa innego niż Rzeczypospolita Polska 

Wobec Pana Tomasza Sochackiego w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się lub zakończyły postępowania cywilne, 

karne, administracyjne i karne skarbowe, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności emitenta 
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4.21. DANE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY 

POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU, Z 

UWZGLĘDNIENIEM PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 5 USTAWY 

WRAZ Z INFORMACJAMI O TOCZĄCYCH SIĘ LUB ZAKOŃCZONYCH W OKRESIE OSTATNICH 

2 LAT POSTĘPOWANIACH CYWILNYCH, KARNYCH, ADMINISTRACYJNYCH I KARNYCH 

SKARBOWYCH DOTYCZĄCYCH OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PONAD 10% GŁOSÓW 

NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY EMITENTA, JEŻELI WYNIK TYCH 

POSTĘPOWAŃ MA LUB MOŻE MIEĆ ZNACZENIE DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 

Struktura akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów wskazana 

jest w tablicy 4.10. 

 

Tabl.4.10. Struktura akcjonariatu SEVENET S.A. na dzień 21.12.2015r. 

Podmiot Liczba akcji Udział w kapitale 
[%] 

Liczba głosów Udział w liczbie 
głosów [%] 

APN Promise  3 511 966  50,10%  3 511 966  50,10%  

Rafał Chomicz  870 000  12 41%  870 000  12,41%  

Piotr Serkowski  848 118  12,10%  848 118  12,10%  

Jadwiga Kotarska  840 000  11,98%  840 000  11,98%  

Dariusz Gryzio  840 000  11,98%  840 000  11,98%  

Pozostałe  100 274  1,43%  100 274  1,43%  

Razem  7 010 358  100,00%  7 010 358  100,00 % 

Źródło: Dane Emitenta 

Według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum nie ma toczących 

się lub też zakończonych w okresie ostatnich 2 lat jakichkolwiek postępowań cywilnych, karnych, 

administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osób fizycznych posiadających ponad 10% głosów 

na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.  



MEMORANDUM INFORMACYJNE SEVENET S.A.  

Strona 77 z 147 
 

5. SPRAWOZDANIA FINANSOWE 

5.1. SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA ZA ROK OBROTOWY 2014/2015 
 

5.1.1. OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM SPRAWOZDANIU 

FINANSOWYM SPORZĄDZONA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ZAWODOWYMI I RAPORT 

UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1.07.2014 DO 30.06.2015 
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5.1.2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA ZA OSTATNI ROK OBROTOWY, ZA KTÓRY ZOSTAŁO ONO SPORZĄDZONE, 

OBEJMUJĄCE DANE PORÓWNAWCZE, SPORZĄDZONE ZGODNIE Z PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI EMITENTA ORAZ 

ZBADANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ZAWODOWYM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

ZA ROK OBROTOWY 2014/2015 SPÓŁKI 

(Rok obrotowy SEVENET – 2014-07-01 – 2015-06-30) 
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 28 października 2015 roku 
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I. WPROWADZENIE 
1.1. Informacje o spółce  

 

Sevenet S.A. została przekształcona ze Spółki Systemy Sieciowe Sevenet Sp. z o.o. na podstawie Uchwały 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 czerwca 2008 roku w spółkę akcyjną Sevenet S.A.- Akt 

Notarialny z dnia 14 czerwca 2008 roku sporządzony w Kancelarii Notarialnej Krystyny Bińkowskiej, Notariusza 

Tomasza Bińkowskiego Repertorium Nr 13914/2008 . 

 

Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000308826. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy 

Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26 czerwca 2008 r.  

 

Przedmiot działalności  rubryka 1, dział 3 KRS: 

 pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 

 naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzań, 

 handel hurtowy, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami, 

 telekomunikacja, 

 działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność 

powiązana, 

 działalność usługowa w zakresie informacji, 

 badania naukowe i prace rozwojowe, 

 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, 

 działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie 

działalności gospodarczej, 

 edukacja. 

 

Podstawową działalnością Spółki jest działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej. 

 

Zgodnie ze Statutem Spółka została powołana na czas nieokreślony.  

 

Siedziba jednostki : 80-299 Gdańsk, ul. Galaktyczna  30A  

 

Miejsca prowadzenia działalności : 

80-299 Gdańsk, ul. Galaktyczna 30A – biuro 

80-299 Gdańsk, ul. Wodnika 5– magazyn 

02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 18 – biuro 

54-413 Wrocław, Wrocławski Park Technologiczny, ul. Klecińska 125 – biuro 

31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 23 – biuro 

80-210 Gdańsk, ul. Tuwima 25 – biuro funkcjonujące od września 2015 r. 

 

Numer statystyczny Regon :   191368157 

Numer identyfikacji podatkowej NIP :  583-22-02-053 
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W roku obrotowym w skład Zarządu Spółki wchodzili:  

 

 Rafał Chomicz    Prezes Zarządu;   

 Piotr Serkowski   Wiceprezes Zarządu. 

 Joanna Barczyk   Członek Zarządu ds. operacyjnych 

 
Joanna Barczyk pełniła funkcję Członka Zarządu ds. Operacyjnych od dnia 29.05.2015 r. 
 
Adam Sekuła pełni funkcję Członka Zarządu ds. Technicznych od dnia 31.07.2015 r. 

 
W roku obrotowym w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili: 
  

 Bogusław Wasilewko Przewodniczący Rady Nadzorczej; 

 Andrzej Synowiecki Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej; 

 Adam Hoppe   Sekretarz Rady Nadzorczej; 

 Jacek Laskowski  Członek Rady Nadzorczej; 

 Tomasz Sochacki Członek Rady Nadzorczej. 

 
Od 03 sierpnia 2015 r. zostali powołani na członka Rady Nadzorczej Spółki: 

 Piotr Tomasz Paszczyk  - Członek Rady Nadzorczej 

 Tomasz Maria Bator  - Członek Rady Nadzorczej 

 

Z dniem 03 sierpnia 2015 r. zostali odwołani z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki: 

 Adam Hoppe   Sekretarz Rady Nadzorczej; 

 Jacek Laskowski  Członek Rady Nadzorczej; 

 

1.2 Sprawozdanie finansowe  
 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst 

jednolity - Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami), która określa między innymi zasady rachunkowości 

dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz 

zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w Polityce Rachunkowości obowiązującej w spółce. 

 

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki zasady 

rachunkowości. Informacja o dokonanych w roku obrotowym zmianach zasad rachunkowości i ich wpływie na 

sprawozdanie finansowe zostały przedstawione w punkcie 1.4 wprowadzenia. 

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu  kontynuowania działalności gospodarczej przez 

Spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby 

na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Spółkę działalności. 

 

W okresie, za który zostało sporządzone niniejsze sprawozdanie finansowe nie miało miejsca połączenie Spółek. 

 

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. 
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Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wariancie porównawczym. 

 

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią. 

1.3 Ważniejsze zasady rachunkowości obowiązujące w spółce 
Sevenet SA 

1. Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne 

 

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia 

pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

 

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, 

montażu i przystosowania. Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego 

ulepszenia. 

 

Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy umowy leasingu zalicza się 

do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie. 

 

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich 

nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości . 

 

W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn 

powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości niematerialnych i prawnych 

dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisy aktualizujące 

dotyczące środków trwałych, których wycena została zaktualizowana na podstawie odrębnych przepisów, 

zmniejszają odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny różnice spowodowane aktualizacją wyceny, ewentualna 

nadwyżka odpisu nad różnicami z aktualizacji wyceny zaliczana jest do pozostałych kosztów operacyjnych. 

 

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawych, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio 

dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio 

do pozostałych przychodów operacyjnych. 

 

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową, dla niektórych pozycji maszyn i urządzeń zaliczanych do grupy 4-6 

i 8 KŚT poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2 

poczynając od miesiąca następującego po miesiącu ich oddania do użytkowania. Przy ustalaniu okresu amortyzacji 

i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników 

wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega 

okresowej weryfikacji na podstawie zapisów w księgach oraz programie informatycznym obsługujących moduł 

środki trwałe. Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych: 
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Dla wartości niematerialnych i prawnych: 

Koszty zakończonych prac rozwojowych 20% 

Prawa autorskie majątkowe lub zrównane z nimi 50% 

Wartość firmy 20% 

Inne wartości niematerialne i prawne 20%-50% 

Dla środków trwałych: 

Budynki i budowle 2,5%-38,76% 

W tym: Nakłady w obcym obiekcie amortyzowane są przez czas trwania umowy najmu lokalu 

Urządzenia techniczne i maszyny 7%-30% 

Środki transportu 20%-33,3% 

Pozostałe środki trwałe 20% 

Samochody używane na podstawie leasingu 20%  

 

Majątek Spółki nie podlegał aktualizacji wyceny. 

2. Inwestycje 

 
Inwestycje długoterminowe 

 

Inwestycje długoterminowe wycenia się według ceny nabycia pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące.  

 

Inwestycje długoterminowe, w postaci udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenia się według cen 

nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości inwestycji 

obciąża koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty 

wartości, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa 

wartość inwestycji i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych.  

 

Zaliczana do inwestycji długoterminowych inwestycja w nieruchomość (nieruchomość położona w Gdańsku, przy 

ulicy Tuwima 25) jest w wartości przyjętej na podstawie operatu szacunkowego dokonanego metodą porównawczą 

przez rzeczoznawcę majątkowego z czerwca 2015 roku. 

 

Inwestycje krótkoterminowe 

 

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub ceny rynkowej zależnie od tego, która z nich jest 

niższa. Podstawą klasyfikowania inwestycji stanowiących aktywa finansowe odpowiednio do aktywów pieniężnych, 

aktywów finansowych krótkoterminowych jest moment ich realizacji. 

 

Udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli do kwoty 

głównej dolicza się należne odsetki za okres objęty sprawozdaniem finansowym, choćby nie stały się jeszcze 

wymagalne. Wartość udzielonych pożyczek korygują odpisy aktualizujące ich wartość. 

 

Aktywa finansowe w postaci instrumentów finansowych zabezpieczających ryzyko walutowe wyceniane są w 

wartości godziwej na podstawie wyceny otrzymanej z banku. Skutki wyceny są odnoszone w ciężar przychodów 

lub kosztów finansowych. 
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Pozostałe inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wyceniane są według wartości 

nominalnej.  

3. Należności i zobowiązania 

 

Należności i zobowiązania w walucie polskiej wycenia się według wartości nominalnej powiększonej o odsetki 

z tytułu zwłoki w zapłacie z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Należności podlegają aktualizacji na dzień 

bilansowy do stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy aktualizujące wartość należności odnosi się 

odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych. 

 

Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu walut 

NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania operacji, na dzień bilansowy natomiast według kursu średniego NBP 

obowiązującego na ten dzień. 

4. Aktywa pieniężne 

 

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. 

Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych. 

 

Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub 

założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych. 

5. Wycena operacji w walutach obcych 

 

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ 

walut na rachunek bankowy wycenia się według kursów średnich NBP z dnia poprzedzającego, rozchód zaś 

wycenia się według metody FIFO. 

 

Na dzień bilansowy składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się według kursu średniego 

ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. 

 

Tabela kursów nr 124/A/NBP/2014 z dnia 2014.06.30: 

 Kurs USD – 3,0473 

 Kurs EUR – 4,1609 

Tabela kursów nr 124/A/NBP/2015 z dnia 2015.06.30: 

 Kurs USD – 3,7645 

 Kurs EUR – 4,1944 

 

Średnie kursy NBP za okres od 01.07.2014 do 30.06.2015 wynosiły: 

 Kurs USD – 3,4826 

 Kurs EUR – 4,1670 

6. Zapasy 

 
Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według cen zakupy 

lub kosztów wytworzenia. Rozchód towaru wycenia się według rzeczywistych cen zakupu, zgodnie z metodą 
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identyfikacji każdej partii towaru. Zapasy na dzień bilansowy wyceniane są w cenie  zakupu lub wytworzenia, nie 

wyższych od ceny sprzedaży netto. Zapasy które utraciły swoją wartość zostają objęte odpisem aktualizującym 

który odnoszony jest w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. 

7. Rozliczenia międzyokresowe 

 

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących 

przyszłych okresów sprawozdawczych. 

 

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób 

rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 

 

W czasie Spółka rozlicza koszty ubezpieczeń, prenumerat, poniesione koszty kontraktów dotyczące przychodów 

następnych okresów, przedmioty majątkowe wydane do odpłatnego korzystania.  

 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczące zleceń ofertowych (ZO) oraz rozliczenia międzyokresowe 

przychodów dotyczące zleceń ofertowych (ZO) - w przypadku usług serwisowych lub usług o podobnym 

charakterze dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych i biernych rozliczeń 

międzyokresowych według okresu ich trwania. Okres trwania wynika z oferty lub umowy zawartej pomiędzy 

klientem/kontrahentem a Spółką. Usługi serwisu są nabywane od kontrahentów z góry w celu ich odsprzedaży, 

świadczone przez pracowników Spółki lub sprzedawane w sposób mieszany tj. poprzez zakup i świadczenie usługi. 

Ze względu na specyfikę usług serwisowych Spółka korzysta z rozliczeń międzyokresowych przychodów i rozliczeń 

międzyokresowych kosztów. 

8. Kapitał własny 

 

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w Statucie i wpisanej w rejestrze sądowym i wyceniany 

według wartości nominalnej. 

 

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z zysku netto za rok obrotowy Spółki oraz z nadwyżki ceny emisyjnej 

nad ceną sprzedaży akcji. 

 

Kapitał rezerwowy tworzony jest z odpisów z zysku netto za rok obrotowy Spółki. 

9. Rezerwy na zobowiązania 

 
Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. 

Rezerwy tworzone są na:  

 pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób 

wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu 

udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego; 

 przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka 

jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany 

restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań. 
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Spółka nie tworzy rezerw na odprawy emerytalne i rentowe. Tworzone są natomiast rezerwy na świadczenia 

pracownicze między innymi na nie wykorzystane urlopy, wynagrodzenia z tytułu premii, prowizji, itp. 

10. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują głównie: 

 przychody zafakturowane (równowartość otrzymanych lub należnych od klientów środków pieniężnych) z 

tytułu świadczenia usług, których realizacja nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych. Spółka 

rozlicza przychody dotyczące przyszłych okresów z tytułu usług serwisowych lub umów o podobnym 

charakterze wynikających z wystawionych faktur według okresu trwania. 

 środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych bądź wartości 

niematerialnych i prawnych, których zakup bądź wytworzenie sfinansowano z dotacji. Zaliczone do 

rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, 

równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych, kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł. 

11. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 

 
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań 

przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:  

 ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania 

można oszacować w sposób wiarygodny, 

 z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych 

osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, 

w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku.  

 

Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do wielkości świadczeń. Czas i sposób 

rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności. 

Bierne rozliczenia międzyokresowe prezentuje się w pasywach bilansu w pozycji B.I.3 Pozostałe rezerwy 

krótkoterminowe. 

12. Podatek dochodowy odroczony  

  

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów 

i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest 

rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości 

do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują 

w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej 

do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. 

 

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, 

wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, 

które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. 

 



MEMORANDUM INFORMACYJNE SEVENET S.A.  

Strona 101 z 147 
 

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek 

podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. 

 

Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu 

sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnoszone są również na kapitał własny. 

13. Uznawanie przychodu i kosztu 

 

Przychody ze sprzedaży uznawane są w momencie dostarczenia towaru lub wykonania usługi dla kontrahenta 

w wartości netto, tj. bez uwzględniania podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich upustów, 

rabatów i skont. 

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriału, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty 

otrzymania lub dokonania płatności. 

14. Leasing 

 

Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjmuje do odpłatnego używania obce środki trwałe 

na uzgodniony okres. W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie całego ryzyka i 

pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu ujmowany 

jest w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej kapitałowej części 

opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty 

finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania, przy czym VAT nie podlegający odliczeniu odnoszony jest 

początkowo na zmniejszenie salda zobowiązania, do wysokości kwoty ujętej wcześniej w wartości środka trwałego, 

a następnie ujmowany jest w kosztach. Podział opłat leasingu na część kapitałową i odsetkową przeprowadza się 

przy pomocy metody wewnętrznej stopy zwrotu IRR zgodnie z KSR nr 5.  

 

1.4 Zmiana zasad rachunkowości i korekty błędów lat poprzednich 
 

W bieżącym roku obrotowym Spółka dokonała uaktualnienia zasad rachunkowości w stosunku do poprzedniego 

roku obrotowego w związku z wprowadzeniem nowego systemu księgowego Motława, zmianą planu kont oraz 

uwzględnieniem porządkujących sugestii wskazanych podczas badania sprawozdania przez Biegłego rewidenta w 

poprzednich latach obrotowych. Zmiany nie miały istotnego wpływu na zakłócenie porównywalności danych i nie 

została zachwiana zasada ciągłości grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, ustalania 

wyniku finansowego oraz sporządzania sprawozdania finansowego.  

 

Zmiana była dokonana m.in. w zakresie innego ujmowania rezerwy na urlopy wypoczynkowe pracowników. 

Dotychczas w sprawozdaniu finansowym wykazywane były rezerwy na niewykorzystane urlopy w ich wartości na 

dzień bilansowy (to jest 30 czerwca). Biorąc pod uwagę fakt, iż rok obrotowy spółki kończy się w pierwszych dniach 

sezonu urlopowego, podczas gdy sprawozdanie finansowe sporządzane jest po zakończeniu trzeciego kwartału 

roku kalendarzowego (charakteryzującego się istotnym wykorzystaniem dni urlopowych przez pracowników) 

Zarząd, podjął decyzję, aby zgodnie z nową polityką rachunkowości rezerwy na niewykorzystane urlopy wykazywać 

w sprawozdaniu w wartości na ostatni dzień miesiąca przypadający przed dniem sporządzenia sprawozdania. 
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WPŁYW WPROWADZONYCH ZMIAN POLITYKI RACHUNKOWOŚCI W ZAKRESIE UJMOWANIA REZERW NA 

URLOPY WYPOCZYNKOWE PRACOWNIKÓW – TABELA PRZYGOTOWANA DO CELÓW 

PREZENTACYNYCH. KOREKTY NIE UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 2014/2015. 

 Przed korektami 
2013/2014 

Korekty Po korektach 
2013/2014 

Przychody netto ze 
sprzedaży i zrównane 
z nimi 

55 016 600,64  55 016 600,64 

Koszty działalności 
operacyjnej 

57 178 040,95  57 087 226,09 

Wynagrodzenia 6 419 561,36 90 814,86 6 328 746,50 

Zysk netto -1 655 964,04  -1 565 149,18 
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II. BILANS 
 
 

  AKTYWA 30.06.2014 30.06.2015 

1 2 3 4 5 

A   Aktywa trwałe 8 798 974,40 9 789 071,24 

  I Wartości niematerialne i prawne 173 508,09 175 213,30 

  1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 

  2 Wartość firmy 0,00 0,00 

  3 Inne wartości niematerialne i prawne 126 678,09 175 213,30 

  4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 46 830,00 0,00 

  II Rzeczowe aktywa trwałe 1 992 748,21 1 627 657,94 

  1 Środki trwałe 1 992 748,21 1 627 657,94 

    a)grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 

    b)budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 86 469,39 31 755,53 

    c)urządzenia techniczne i maszyny 675 620,54 661 623,63 

    d)środki transportu 1 172 559,38 912 418,83 

    e)inne środki trwałe 58 098,90 21 859,95 

  2 Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 

  3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 

  III Należności długoterminowe 0,00 0,00 

  1 Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

  2 Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 

  IV Inwestycje długoterminowe 4 202 403,24 4 780 003,24 

  1 Nieruchomości 3 807 000,00 3 807 000,00 

  2 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

  3 Długoterminowe aktywa finansowe 395 403,24 973 003,24 

    a)w jednostkach powiązanych 390 403,24 968 003,24 

      - udziały lub akcje 390 403,24 968 003,24 

      - inne papiery .wartościowe 0,00 0,00 

      - udzielone pożyczki 0,00 0,00 

      - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

    b)w pozostałych jednostkach 5 000,00 5 000,00 

      - udziały lub akcje 0,00 0,00 

      - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

      - udzielone pożyczki 0,00 0,00 

      - inne długoterminowe aktywa finansowe 5 000,00 5 000,00 

  4 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

  V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 430 314,86 3 206 196,76 

  1 Aktywa w tytułu odroczonego podatku dochodowego 864 263,00 1 214 924,00 

  2 Inne rozliczenia międzyokresowe 1 566 051,86 1 991 272,76 
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  AKTYWA 30.06.2014 30.06.2015 

B   Aktywa obrotowe 24 734 171,33 24 553 498,55 

  I Zapasy 3 692 686,25 5 538 713,42 

  1 Materiały 0,00 0,00 

  2 Półprodukty i produkty w toku 327 842,08 889 526,52 

  3 Produkty gotowe 0,00 0,00 

  4 Towary 3 364 844,17 4 649 186,90 

  5 Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 

  II Należności krótkoterminowe 18 097 104,15 9 439 609,25 

  1 Należności od jednostek powiązanych 326 753,94 12 466,15 

    a)z tytułu dostaw i usług 326 753,94 12 466,15 

      - do 12 miesięcy 326 753,94 12 466,15 

      - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

    b)inne 0,00 0,00 

  2 Należności od pozostałych jednostek 17 770 350,21 9 427 143,10 

    a)z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty 17 270 888,54 9 042 306,97 

      - do 12 miesięcy 17 270 888,54 9 042 306,97 

      - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

    b)z tytułu podatków, dotacji, ceł,  ubezp. społ. i zdrowotnych  335 506,43 334 857,58 

    c)inne 163 955,24 49 978,55 

    d)dochodzone na drodze sądowej   0,00 

  III Inwestycje krótkoterminowe 570 508,49 6 553 182,11 

  1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 570 508,49 6 553 182,11 

    a)w jednostkach powiązanych 113 765,64 0,00 

      - udziały lub akcje 0,00 0,00 

      - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

      - udzielone pożyczki 113 765,64 0,00 

      - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

    b)w pozostałych jednostkach 59 813,79 206 133,22 

      - udziały lub akcje 0,00 0,00 

      - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

      - udzielone pożyczki 0,00 0,00 

      - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 59 813,79 206 133,22 

    c)środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 396 929,06 6 347 048,89 

      - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 396 929,06 6 347 048,89 

      - inne środki pieniężne 0,00 0,00 

      - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 

  2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 

  IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 373 872,44 3 021 993,77 

    Aktywa razem 33 533 145,73 34 342 569,79 
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BILANS (cd.) 

 
    PASYWA 30.06.2014 30.06.2015 

1 2 3 4 5 

A   Kapitał (fundusz) własny 9 041 949,10 10 980 082,39 

I   Kapitał (fundusz) podstawowy 701 035,80 701 035,80 

II   Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-) 0,00 0,00 

III   Udziały (akcje) własne (-) 0,00 0,00 

IV   Kapitał (fundusz) zapasowy 2 690 901,73 2 690 901,73 

V   Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

VI   Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 7 305 975,61 5 650 011,57 

VII   Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00   

VIII   Zysk (strata) netto -1 655 964,04 1 938 133,29 

IX   Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-) 0,00 0,00 

 B   Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 491 196,63 23 362 487,40 

I   Rezerwy na zobowiązania 2 095 601,51 3 097 435,03 

  1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 686 194,00 1 124 577,00 

  2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 979 153,39 1 603 884,53 

      - długoterminowa 0,00 0,00 

      - krótkoterminowa 979 153,39 1 603 884,53 

  3 Pozostałe rezerwy 430 254,12 368 973,50 

      - długoterminowe 0,00 0,00 

      - krótkoterminowe 430 254,12 368 973,50 

II   Zobowiązania długoterminowe 628 825,24 425 627,07 

  1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

  2 Wobec pozostałych jednostek 628 825,24 425 627,07 

    a)kredyty i pożyczki 0,00 0,00 

    b)z tytułu dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

    c)inne zobowiązania finansowe 628 825,24 425 627,07 

    d)inne   0,00 0,00 

III   Zobowiązania krótkoterminowe 20 674 573,77 16 641 210,89 

  1 Wobec jednostek powiązanych 3 449,33 8 775,71 

    a)z tytułu dostaw i usług 3 449,33 8 775,71 

      - do 12 miesięcy 3 449,33 8 775,71 

      - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

    b)inne 0,00 0,00 

  2 Wobec pozostałych jednostek 20 610 659,29 16 563 700,24 

    a)kredyty i pożyczki 3 543 285,42 0,00 

    b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

    c)inne zobowiązania finansowe 274 694,63 293 378,31 

    d)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 14 420 501,49 14 587 067,01 

      - do 12 miesięcy 14 420 501,49 14 587 067,01 

      - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

    e)zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 88 055,96 

    f)zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 

    g)z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 2 351 374,73 1 582 571,74 

    h)z tytułu wynagrodzeń 7 131,23 593,26 

    i)inne 13 671,79 12 033,96 

  3 Fundusze specjalne 60 465,15 68 734,94 

IV   Rozliczenia międzyokresowe 1 092 196,11 3 198 214,41 

  1 Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 

  2 Inne rozliczenia międzyokresowe 1 092 196,11 3 198 214,41 

      - długoterminowe 151 286,87 899 254,33 

      - krótkoterminowe 940 909,24 2 298 960,08 

    Pasywa razem 33 533 145,73 34 342 569,79 
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III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

  Wyszczególnienie 
01.07.2013-
30.06.2014 

01.07.2014-
30.06.2015 

 1 2 3 

A Przychody netto i zrównane z nimi, w tym: 55 016 600,64 73 618 845,22 

     - od jednostek powiązanych 135 977,79 192 986,55 

I Przychody netto ze sprzedaży produktów 55 324 664,00 73 057 160,78 

II Zmiana stanu produktów (+)  (-) -308 063,36 561 684,44 

III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 

IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 

B Koszty działalności operacyjnej 57 178 040,95 69 937 672,51 
I Amortyzacja 1 042 455,92 754 940,89 

II Zużycie materiałów i energii 29 838 408,25 38 216 349,55 

III Usługi obce 16 471 981,30 22 024 838,38 

IV Podatki i opłaty, w tym: 150 196,84 124 201,71 

    - podatek akcyzowy 0,00   

V Wynagrodzenia 6 419 561,36 6 842 652,64 

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 603 466,39 1 501 693,66 

VII Pozostałe koszty rodzajowe 1 651 970,89 472 995,68 

VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 

C Zysk (strata) ze sprzedaży -2 161 440,31 3 681 172,71 

D  Pozostałe przychody operacyjne 375 291,37 89 414,05 
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 187 864,96 0,00 

II Dotacje 35 576,40 35 576,40 

III Inne przychody operacyjne 151 850,01 53 837,65 

E Pozostałe koszty operacyjne 435 784,35 274 975,48 
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 15 881,44 

II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 223 979,79 175 719,21 

III Inne koszty operacyjne  211 804,56 83 374,83 

F Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 2 221 933,29 3 495 611,28 

G Przychody finansowe 384 342,39 270 183,44 
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00   

    - od jednostek powiązanych 0,00   

II Odsetki, w tym: 100 172,87 123 864,01 

    - od jednostek powiązanych 53 244,03 20 590,68 

III Zysk ze zbycia inwestycji 0,00    

IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00  146 319,43 

V Inne 284 169,52 0,00 

H Koszty finansowe 401 271,14 899 742,43 
I Odsetki, w tym: 267 457,20 183 666,38 

    - od jednostek powiązanych 0,00 8 739,73 

II Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 

III Aktualizacja wartości inwestycji 56 691,73 0,00 

IV Inne 77 122,21 716 076,05 

I Zysk (strata) z działalności gospodarczej - 2 238 862,04 2 866 052,29 

J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0,00 

I Zyski nadzwyczajne 0 0,00 

II Straty nadzwyczajne 0 0,00 

K Zysk (strata) brutto - 2 238 862,04 2 866 052,29 

L Podatek dochodowy - 582 898,00 927 919,00 

M 
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 

 -       
  

N Zysk (strata) netto -1 655 964,04 1 938 133,29 
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IV. ZESTAWIENIE ZMIAN NA KAPITALE WŁASNYM 

          
01.07.2013- 
30.06.2014 

01.07.2014- 
30.06.2015 

I       Kapitał własny na początek okresu 10.664.530,44 9 041 949,10 

Ia       Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach 10.664.530,44 9 041 949,10 

  1     Kapitał podstawowy na początek okresu 667.653,30 701 035,80 

    1.1   Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 33.382,50 0,00 

      a)    zwiększenie (z tytułu) 33.382,50 0,00 

         - emisji akcji 0,00 0,00 

      b)    zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

         - przeniesienie z pozostałych kapitałów 0,00 0,00 

    1.2   Kapitał podstawowy na koniec okresu 701.035,80 701 035,80 

  2      Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0,00 

    2.1   Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 

      a)    zwiększenie  0,00 0,00 

      b)    zmniejszenie 0,00 0,00 

    2.2   Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 

  3     Akcje własne na początek okresu 0,00 0,00 

      a)    zwiększenie  0,00 0,00 

      b)    zmniejszenie 0,00 0,00 

  4     Kapitał zapasowy na początek okresu 2 690 901,73 2 690 901,73 

    4.1   Zmiany kapitału zapasowego 0,00 0,00 

      a)    zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

      b)    zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

    4.2    Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 2 690 901,73 2 690 901,73 

  5     Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00 

    5.1   Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

      a)    zwiększenie 0,00 0,00 

      b)    zmniejszenie 0,00 0,00 

    5.2   Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 

  6     Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.696.456,55 7 305 975,61 

    6.1   Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 609.519,06 1 655 964,04 

      a)    zwiększenie 609.519,06 0,00 

        - zysk za rok  609.519,06 0,00 

      b)    zmniejszenie 0,00 1 655 964,04 

    6.2   Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7.305.975,61 5 650 011,57 

  7     Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 609.519,06 0,00 

    7.1   Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 609.519,06 0,00 

         - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 

    7.2   Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 

      a)    zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

         - podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 

      b)   Zmniejszenie (z tytułu) 609.519,06 0,00 

        - wypłata dywidendy 0,00 0,00 

        - przeniesienie na kapitał rezerwowy 609.519,06 0,00 

        - przeniesienie na kapitał zapasowy 0,00 0,00 

    7.3   Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 

    7.4   Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 1 655 964,04 

         - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 

    7.5   Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 

      a)   zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

         - przeniesienie na kapitał podstawowy 0,00 0,00 

         - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00 

      b)   zmniejszenie 0,00 1 655 964,04 

    7.6   Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 

    7.7   Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 

  8     Wynik netto - 1 655 964,04 1 938 133,29    

      a)   zysk netto 0,00 1 938 133,29    

      b)   strata netto - 1 655 964,04 0,00 

      c)   odpisy z zysku 0,00 0,00 

II       Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 9 041 949,10 10 980 082,39 

III       
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału 
zysku (pokrycia straty) 

9 041 949,10 10 980 082,39 
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V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
 

 

A    Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 
01.07.2013 – 
30.06.2014 

01.07.2014 – 
30.06.2015 

I   Zysk (strata) netto - 1 655 964,04 1 938 133,29 

II   Korekty razem -2 528 707,02 8 756 049,08 

  1 Amortyzacja 1 042 455,92 754 940,89 

  2 Zyski (straty) z różnic kursowych 0,00 -146 319,43 

  3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 256 203,90 144 990,93 

  4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -187 864,96 15 881,44 

  5 Zmiana stanu rezerw 561 820,01 1 001 833,52 

  6 Zmiana stanu zapasów -821 645,76 -1 846 027,17 

  7 Zmiana stanu należności - 9 897 386,92 8 657 494,90 

  8 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 
kredytów 

6 698 076,49 -508 761,07 

  9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -180 365,70 682 015,07 

  10 Pozostałe korekty 0,00 0,00 

III   Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej ( I-II ) -4.184.671,06 10 694 182,37 

 B   Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej     

I   Wpływy 226.408,29 183 768,22 

  1 
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 

226.408,29 49 411,90 

  2 
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych I 
prawnych 

0,00 0,00 

  3 Zbycie aktywów finansowych, w tym : 0,00 134 356,32 

      a) w jednostkach powiązanych 0,00 134 356,32 

      b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

  4 Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 

II   Wydatki - 400 036,43 - 924 308,92 

  1 
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 

- 400 036,43 - 346 708,92 

  2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00   

  3 Na aktywa finansowe, w tym : 0,00 - 577 600,00 

      a) w jednostkach powiązanych 0,00 - 577 600,00 

      b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

  4 Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 

III   Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( I-II ) -173 628,14 -740 540,70 

 C   Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     

I    Wpływy 2.417.187,86 0,00 

  1 
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

0,00 0,00 

  2 Kredyty i pożyczki 2.417.187,86 0,00 

  3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

  4 Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 

II    Wydatki - 2 097 705,76 - 4 003 521,84 

  1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00   

  2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 
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  3 Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 

  4 Spłaty kredytów i pożyczek - 1 465 126,56 - 3 634 684,89 

  5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

  6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 

  7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego - 376 375,31 - 196 801,26 

  8 Odsetki - 256.203,89 - 172 035,69 

  9 Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 

III   Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 319 482,10 -4 003 521,84 

D    Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -4.038.817,10 5 950 119,83 

 E   Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4.038.817,10 5 950 119,83 

         - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 

 F   Środki pieniężne na początek okresu 4.435.746,16 396 929,06 

    Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym : 396.929,06 6 347 048,89 

         - o ograniczonej możliwości dysponowania 57.206,25 55 838,75 

 

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 
1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i 

prawnych oraz inwestycji długoterminowych 
 
Tabela 1. Zmiany w stanie wartości brutto wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 01.07.2014 do 
30.06.2015 
 

Lp. Tytuł 
Know – 

how 
Licencje 

Autorskie prawa 
majątkowe i prawa 

pokrewne 
Koncesje 

Wartość 
firmy 

Pozostałe Razem 

1 
Wartość brutto WNiP na początek 
roku obrotowego 

0,00 875 128,21 0,00 0,00 0,00 0,00 875 128,21 

2 Zwiększenia 0,00 123 895,86 0,00 0,00 0,00 0,00 123 895,86 

A Zakup 0,00 123 895,86 0,00 0,00 0,00 0,00 123 895,86 

B Darowizny otrzymane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C  Aport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D Zaliczki na WNiP  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E Pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A Sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B Likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C  Darowizny przekazane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D Aport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E Niedobory inwentaryzacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F  Pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Wartość brutto WNiP na koniec 
roku obrotowego 

0,00 999 024,07 0,00 0,00 0,00 0,00 999 024,07 
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Tabela 2. Zmiany w stanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 01.07.2014 do 
30.06.2015 
 

Lp. Tytuł 
Know – 

how 
Licencje 

Autorskie prawa 
majątkowe i prawa 

pokrewne 
Koncesje 

Wartość 
firmy 

Pozostałe Razem 

1 
Wartość umorzenia na początek 
roku obrachunkowego 

0,00 748 450,12 0,00 0,00 0,00 0,00 748 450,12 

2 Zwiększenia 0,00 75 360,65 0,00 0,00 0,00 0,00 75 360,65 

A Naliczenie umorzenia, w tym: 0,00 75 360,65 0,00 0,00 0,00 0,00 75 360,65 

  
Nie stanowiące kosztów uzyskania 
przychodów 

0,00 35 576,45 0,00 0,00 0,00 0,00 35 576,45 

B Pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A Sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B Likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C Darowizny przekazane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D Aport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E Niedobory inwentaryzacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F Pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Wartość umorzenia na koniec roku 
obrotowego 

0,00 823 810,77 0,00 0,00 0,00 0,00 823 810,77 

5 
Wartość netto WNiP na początek 
roku obrotowego,, 

0,00 126 678,09 0,00 0,00 0,00 0,00 126 678,09 

6 
Wartość netto WNiP na koniec roku 
obrotowego 

0,00 175 213,30 0,00 0,00 0,00 0,00 175 213,30 

 
 
Tabela 3. Zmiany w stanie wartości brutto środków trwałych w okresie od 01.07.2014 do 30.06.2015 

 

Lp. Tytuł 
Grunty 
własne 

Prawo 
użytkowania 
wieczystego 

gruntu 

Budynki i 
budowle 

Urządzenia 
techniczne i 

maszyny 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Razem 

1 
Wartość brutto środków trwałych 
na początek roku obrotowego 

0,00 0,00 284 518,69 4 184 803,64 1 763 257,24 486 508,38 6 719 087,95 

2 Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 269 643,06 110 140,25 0,00 379 783,31 

A Zakup środków trwałych       269 643,06     269 643,06 

B Przyjęcie z budowy             0,00 

C  Darowizny otrzymane             0,00 

D Ujawnienia (inwentaryzacja)             0,00 

E Zmiana klasyfikacji             0,00 

F  Aport             0,00 

G Pozostałe (leasing)         110 140,25   110 140,25 

3 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 379 403,19 140 000,00 6 000,00 525 403,19 

A Sprzedaż       16 124,59 140 000,00 6 000,00 162 124,59 

B Likwidacja środków trwałych       228 786,87     228 786,87 

C  Darowizny przekazane             0,00 

D Straty losowe             0,00 

E Niedobory (inwentaryzacja)             0,00 

F  Zmiana klasyfikacji             0,00 

G Aport             0,00 



MEMORANDUM INFORMACYJNE SEVENET S.A.  

Strona 111 z 147 
 

Lp. Tytuł 
Grunty 
własne 

Prawo 
użytkowania 
wieczystego 

gruntu 

Budynki i 
budowle 

Urządzenia 
techniczne i 

maszyny 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Razem 

H Pozostałe- zakończenie leasingu       134 491,73     134 491,73 

4 
Wartość brutto środków trwałych 
na koniec roku obrotowego 

0,00 0,00 284 518,69 4 075 043,51 1 733 397,49 480 508,38 6 573 468,07 

 
Tabela 4. Zmiany w stanie umorzenia środków trwałych w okresie od 01.07.2014 do 30.06.2015 
 

Lp. Tytuł 
Grunty 
własne 

Prawo 
użytkowania 
wieczystego 

gruntu 

Budynki i 
budowle 

Urządzenia 
techniczne i 

maszyny 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Razem 

1 
Umorzenie środków trwałych na 
początek roku obrotowego 

0,00 0,00 198 049,30 3 509 183,10 590 697,86 428 409,47 4 726 339,73 

2 Zwiększenia 0,00 0,00 54 713,86 283 639,97 370 280,80 36 238,95 744 873,58 

A Naliczenie umorzenia, w tym: 0,00 0,00 54 713,86 283 639,97 370 280,80 36 238,95 744 873,58 

  
Nie stanowiące kosztów 
uzyskania przychodu 

0,00 0,00 26 262,05 16 811,46 303 022,00 0,00 346 095,51 

B Zmiana klasyfikacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C  Pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 379 403,19 140 000,00 6 000,00 525 403,19 

A Sprzedaż 0,00 0,00 0,00 16 124,59 140 000,00 6 000,00 162 124,59 

B Likwidacja środków trwałych 0,00 0,00 0,00 228 786,87 0,00 0,00 228 786,87 

C  Darowizny przekazane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D Straty losowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E Niedobory (inwentaryzacja) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F  Zmiana klasyfikacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G Aport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

H Pozostałe- zakończenie leasingu 0,00 0,00 0,00 134 491,73 0,00 0,00 134 491,73 

4 
Umorzenie środków trwałych na 
koniec roku obrotowego 

0,00 0,00 252 763,16 3 413 419,88 820 978,66 458 648,42 4 945 810,12 

5 
Wartość netto środków trwałych 
na początek roku obrotowego 

0,00 0,00 86 469,39 675 620,54 1 172 559,38 58 098,91 1 992 748,22 

6 
Wartość netto środków trwałych 
na koniec roku obrotowego 

0,00 0,00 31 755,53 661 623,63 912 418,83 21 859,95 1 627 657,94 

 
 

 
W ciągu roku obrotowego nie dokonano odpisów aktualizujących wartości niematerialnych i prawnych, jak również 

środków trwałych. 

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w bieżącym roku obrotowym wyniosły: 

 wartości niematerialne i prawne 123 895,86 zł 

 środki trwałe 379 783,31 zł 
 

Nie przeznaczono żadnych środków na ochronę środowiska. Planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w 

najbliższej przyszłości to kwota 200.000,00 zł na nabycie nowych lub wymianę środków trwałych z grupy maszyny 

i urządzenia oraz wartości niematerialne i prawne. 
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2. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w budowie 

 
Tabela 5. Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych w budowie w okresie od 0107.2014 do 
30.06.2015 
 

  
Stan na początek roku 

obrotowego wg wartości 
wytworzenia 

Zwiększenia 
wartości 

początkowej 

Zmniejszenia 
wartości 

początkowej 

Stan na koniec roku 
obrotowego wg wartości 

wytworzenia 

Wartości 
niematerialne i 
prawne w budowie 

46 830,00 0,00 46 830,00 0,00 

Środki trwałe w 
budowie 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 46 830,00 0,00 46 830,00 0,00 

 
 

Do wartości wytworzenia wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych nie zostały doliczone odsetki oraz 

różnice kursowe. 

 

3. Zmiana stanu inwestycji długoterminowych 

Tabela 6. Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych w jednostkach powiązanych w okresie od 
01.07.2014 do 30.06.2015 
 

Lp
. 

Tytuł 
Nieruchomo

ści 

Wartości 
niematerialn
e i prawne 

Udziały i 
akcje 

Udzielone 
pożyczki 

długoterm
inowe 

Pozostałe 
papiery 

wartościowe 

Pozostałe 
składniki 
inwestycji 

długotermino
wych 

Razem 

1 
Wartość brutto inwestycji 
długoterminowych na 
początek roku obrotowego 

4 253 000,00 0,00 439 903,24 0,00 0,00 5 000,00 4 697 903,24 

2 Zwiększenia 0,00 0,00 577 600,00 0,00 0,00 0,00 577 600,00 

A Zakup     577 600,00       577 600,00 

B Darowizny otrzymane             0,00 

C Aport             0,00 

D Zmiana klasyfikacji             0,00 

E Pozostałe             0,00 

3 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A Sprzedaż             0,00 

B Darowizny przekazane             0,00 

C Aport             0,00 

D Zmiana klasyfikacji             0,00 

E 
Pozostałe-odpis 
aktualizujący 

            0,00 

4 
Wartość brutto inwestycji 
długoterminowych na 
koniec roku obrotowego 

4 253 000,00 0,00 1 017 503,24 0,00 0,00 5 000,00 5 275 503,24 

5 

Wartość odpisów 
aktualizujących inwestycje 
długoterminowe na 
początek roku obrotowego 

446 000,00 0,00 49 500,00 0,00 0,00 0,00 495 500,00 

A Zmniejszenia odpisów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B Zwiększenia odpisów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Lp
. 

Tytuł 
Nieruchomo

ści 

Wartości 
niematerialn
e i prawne 

Udziały i 
akcje 

Udzielone 
pożyczki 

długoterm
inowe 

Pozostałe 
papiery 

wartościowe 

Pozostałe 
składniki 
inwestycji 

długotermino
wych 

Razem 

6 

Wartość odpisów 
aktualizujących inwestycje 
długoterminowe na koniec 
roku obrotowego 

446 000,00 0,00 49 500,00 0,00 0,00 0,00 495 500,00 

7 
Wartość netto inwestycji 
długoterminowych na 
początek roku obrotowego 

3 807 000,00 0,00 390 403,24 0,00 0,00 5 000,00 4 202 403,24 

8 
Wartość netto inwestycji 
długoterminowych na 
koniec roku obrotowego 

3 807 000,00 0,00 968 003,24 0,00 0,00 5 000,00 4 780 003,24 

 

 
W roku obrotowym Spółka nie sprzedała udziałów w spółkach. Spółka dokonała natomiast dokapitalizowania w 

czwartym kwartale 2014 r. spółki Seventica sp. Z o.o. w kwocie 577 600 PLN nabywając 11 552 udziałów po cenie 

nominalnej 50 zł za udział. 

W związku z nowymi, kilkuletnimi kontraktami zawartymi przez spółkę Seventica sp. z o.o. pozwalającymi na 

generowanie zysku netto w zakończonym i przyszłych okresach obrachunkowych, oraz planami potencjalnych 

inwestorów zewnętrznych związanych z dalszym rozwojem spółki Sevenpen sp. z o.o. w trzecim kwartale roku 

2015 na dzień bilansowy spółka nie utworzyła odpisu aktualizującego na wartość udziałów w Spółce Seventica sp. 

z o.o. oraz Sevenpen sp. z o.o. 

 

4. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych używanych na podstawie umów 
najmu, dzierżawy i innych umów , w tym leasingu 

 

Sprzęt sieciowy i telekomunikacyjny wg umowy nr 3 z 15 października 2012 roku – wartość początkowa 201.884,64 

zł. 

Leasing samochodów – łączna wartość początkowa 1 110 832,43 zł. 

Pomieszczenia biurowe, w Krakowie ul. Jasnogórska 23, wynajmowane na podstawie umowy najmu z dnia 

02.04.2013 r. 

Pomieszczenia biurowe, w Warszawie ul. Aleja Niepodległości 18, wynajmowane na podstawie umowy najmu z 

dnia 28.09.2010 r. 

Pomieszczenia biurowe, w Warszawie ul. Kwitnącego Sadu 3, wynajmowane na podstawie umowy najmu z dnia 

15.04.2014 r. 

Pomieszczenia biurowe, we Wrocławiu ul. Klecińska 125 wynajmowane na podstawie umowy najmu z dnia 

08.06.2012 r. 

Pomieszczenia biurowe, w Gdańsku ul. Galaktyczna 30a wynajmowane na podstawie umowy najmu z dnia 

07.07.2010 r. 

Pomieszczenia magazynowe, w Gdańsku ul. Wodnika 5 wynajmowane na podstawie umowy najmu z dnia 

05.06.2014 r. 

 

5. Przyszłe nieodwołalne opłaty leasingowe   

 
Spółka jest użytkownikiem środków transportu w ramach umów leasingowych. Na dzień bilansowy zobowiązanie 

z tytułu tych umów to kwota 719 005,38 zł, z czego zobowiązania o terminie zapłaty: 

 do roku 293 378,31 zł 

 powyżej roku 425 627,07 zł 
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6. Pożyczki udzielone  

 
Tabela 7. Struktura udzielonych pożyczek na dzień 30.06.2015 

Nr. Umowy i 
data podpisania 

Pożyczko-
biorca 

Kwota kapitału 
pożyczki na 

dzień bilansowy 
w pln 

Odsetki i 
prowizje 

naliczone na 
dzień bilansowy 

w pln 

Wartość 
utworzonego 

odpisu 
aktualizują-

cego 

Oprocento-
wanie w 

skali roku w 
% 

Data spłaty 
wg. Umowy/         

Aneksu 
Zabezpieczenia 

Umowa z dnia 
2011-07-14 

LOGITEL Sp. z 
o.o. 

950.000,00 121 440,58 1 071 440,58 
Wibor + 
marża 

Jednorazowo 
łącznie z 

odsetkami  
w dniu  

2013-07-06 

Pożyczka jest zabezpieczona 
zastawem na udziałach 
udziałowców posiadających 
łącznie 49,5% udziałów w 
spółce LOGITEL l 

 

Na dzień bilansowy nie nastąpiła spłata pożyczek wraz z należnymi odsetkami przez spółkę Logitel sp. Z o.o. 

Spółka Logitel sp. Z o.o. od dnia 12.09.2013 r. do dnia dzisiejszego pozostaje w upadłości likwidacyjnej.  

 

Odpis z tytułu 100% niespłaconej w terminie pożyczki od spółki Logitel Sp z o.o. wraz z naliczonymi do 30/6/13 

odsetkami wyniósł 1 047 622,14 PLN i odniesiony został w ciężar kosztów finansowych w roku obrotowym 2012/13. 

Natomiast odpisy z tytułu naliczonych odsetek od dnia 1/7/13 do 12/9/13 (dnia ogłoszenia upadłości spółki) w 

wysokości 23 818,44 PLN obciążyły pozostałe koszty operacyjne w roku obrotowym 2013/14. 

 
 

7. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  

7.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

 
Tabela 8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
 

Stan aktywów na początek roku 864 263,00 

zmniejszenia  
  

niewykorzystane urlopy 48 914,00 

Rezerwy na premie 137 126,00 

Rezerwa na pozostałe zlecenia 12 624,00 

wycena zobowiązań 7 082,00 

naliczone odsetki od pożyczek 7 392,00 

Wycena instrumentów finansowych 15 297,00 

Nakłady w obcym środku trwałym 19 774,00 

przychody ze zleceń rozliczane w 
czasie 

193 999,00 

nie wypłacone wynagrodzenia 1 352,00 

Strata podatkowa za 2013/2014 124 517,00 

Rozrachunki z tytułu leasingu 171 669,00 

zmniejszenia razem 739 746,00 

Zwiększenia   

niewykorzystane urlopy 33 891,00 

rezerwy na premie 270 847,00 

wycena zobowiązań 24 599,00 

Nakłady w obcym środku trwałym 23 558,00 
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przychody ze zleceń rozliczane w 
czasie 

600 901,00 

Rozrachunki z tytułu leasingu 136 611,00 

zwiększenia razem 1 090 407,00 

Stan na koniec roku 1 214 924,00 

 

7.2.   Inne rozliczenia międzyokresowe   

 

Na inne rozliczenia międzyokresowe w kwocie 1.991.272,76 zł składa się wartość kosztów zleceń z tytułu usług 

serwisowych do rozliczenia w czasie, których realizacja trwa powyżej 12 miesięcy licząc od dnia bilansowego.  

8. Należności krótkoterminowe i długookresowe 

 
Na dzień bilansowy nie wystąpiły należności długoterminowe. 
 
Tabela 9. Struktura czasowa należności krótkoterminowych z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 
30.06.2015 

Lp. Tytuł Do 1 m-ca Od 1 do 3 m-cy Od 3 do 6 m-cy Powyżej 6 m-cy Razem 

1 Z tytułu dostaw towarów i usług 9 028 964,41 5 030,21 20 778,50 0,00 9 054 773,12 

 

Został utworzony odpis aktualizujący wartość należności w kwocie 6.121,73 od spółki RUCH SA dotyczące 

niespłaconych odsetek od należności. 

 

Tabela 10. Dokonane odpisy aktualizujące wartość należności w okresie od 01.07.2014 do 30.06.2015 

  
Stan na początek roku 

obrotowego wg wartości 
wytworzenia 

Zwiększenia 
wartości 

początkowej 

Zmniejszenia 
wartości 

początkowej 

Stan na koniec roku 
obrotowego wg wartości 

wytworzenia 

Wartość odpisów 
aktualizujących wartość 
należności 

0,00 6 121,73 0,00 6 121,73 

Razem 0,00 6 121,73 0,00 6 121,73 

 
 

9. Struktura środków pieniężnych 

 
Tabela 11. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętej do rachunku przepływów pieniężnych w 
okresie od 01.07.2014 do 30.06.2015 
 

  

Treść 
Środki 

pieniężne 
w kasie 

Środki 
pieniężne na 

rachunku 
bankowym 

Inne 
środki 

pieniężne 

Aktywa finansowe płatne lub 
wymagane w ciągu 3 miesięcy od dnia 
ich otrzymania, wystawienia, nabycia 

lub złożenia 
Razem 

Lp. Lokaty 
Czeki, 
weksle 

Bony 
skarbowe, 
handlowe, 
NBP i inne 

1 
Stan na 
początek roku 
obrotowego 

1 316,63 338 406,18 57 206,25 0,00 0,00 0,00 396 929,06 

2 
Stan na koniec 
roku obrotowego 

827,07 165 383,07 55 838,75 6 125 000,00     6 347 048,89 
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Treść 
Środki 

pieniężne 
w kasie 

Środki 
pieniężne na 

rachunku 
bankowym 

Inne 
środki 

pieniężne 

Aktywa finansowe płatne lub 
wymagane w ciągu 3 miesięcy od dnia 
ich otrzymania, wystawienia, nabycia 

lub złożenia 
Razem 

Lp. Lokaty 
Czeki, 
weksle 

Bony 
skarbowe, 
handlowe, 
NBP i inne 

3 
Zmiana stanu 
środków 
pieniężnych 

-489,56 -173 023,11 -1 367,50 6 125 000,00 0,00 0,00 5 950 119,83 

  

W tym o 
ograniczonej 
możliwości 
dysponowania 

0,00  0,00 55 838,75 0,00 0,00 0,00 55 838,75 

 

10. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych 

 
Tabela 12. Zmiany w stanie krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych czynnych w okresie od 
01.07.2014 do 30.06.2015 
 
 

L
p. 

Tytuł 
RMK 
zleceń 

Ubezpiec
zenia 

majątkow
e 

Prowizje i 
premie 

Podatek 
od 

nierucho
mości 

Prenumer
aty 

ZFŚS 
Pozostał

e 

Rozlicze
nie 

zakupu 
usług 

Razem 

1 

Wartość 
krótkoterminow
ych rozliczeń 
międzyokreso
wych na 
początek roku 
obrotowego 

2 137 657,31 22 027,96 105 686,65 7 815,00 2 349,43 32 817,90 30 617,03 34 901,16 2 373 872,44 

2 Zwiększenia 4 329 330,38 39 007,04 3 211 153,14 15 691,00 631,42 70 011,52 8 039,03 443 698,86 8 117 562,38 

3 Zmniejszenia 3 650 975,96 49 229,22 3 195 202,20 15 663,00 2 349,43 67 823,66 36 236,15 451 961,43 7 469 441,04 

4 

Wartość 
krótkoterminow
ych rozliczeń 
międzyokreso
wych na koniec 
roku 
obrotowego 

2 816 011,73 11 805,78 121 637,59 7 843,00 631,42 35 005,76 2 419,91 26 638,59 3 021 993,77 

 
 
11. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

 
Tabela 23. Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych biernych  przychodów w okresie od 01.07.2014 do 
30.06.2015 

Lp. Tytuł 

Rozliczenia 
międzyokresowe 

przychodów-
długoterminowe 

Z tytułu napraw 
gwarancyjnych i 

rękojmi 

Rozliczenia 
międzyokresowe 

przychodów-
krótkoterminowe  

Razem 

1 

Wartość biernych rozliczeń 
międzyokresowych 
przychodów na początek 
roku obrotowego 

151 286,87 0,00 940 909,23 1 092 196,10 

2 Zwiększenia 783 544,06 0,00 7 126 102,32 7 909 646,38 

3 Zmniejszenia 35 576,40 0,00 5 768 051,72 5 803 628,12 

4 

Wartość biernych rozliczeń 
międzyokresowych 
przychodów na koniec roku 
obrotowego 

899 254,53 0,00 2 298 959,83 3 198 214,36 
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Rozliczenia międzyokresowe przychodów : 

1. otrzymana dotacja : 

 1/. część krótkoterminowa:  

– bo 35.576,45 plus zwiększenia 35.576,40 minus zmniejszenia 35.576,40, bz 35.576,45 

 2/. część długoterminowa : 

– bo 35.576,60 minus zmniejszenia 35.576,60 , bz 0,00 

 2. rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczące realizowanych kontraktów usługowych: 

 1/. część krótkoterminowa : 

– bo 905.332,79 zwiększenia 7.090.525,92 minus zmniejszenia 5.732.475,32 bz 2.263.383,48 

 2/. część długoterminowa : 

–  bo 115.710,27 plus zwiększenia 783.544,06 minus zmniejszenia 0,00 ; bz 899.254,33       

12. Kapitał zakładowy 

 

Tabela 34. Zmiany w stanie kapitału zakładowego w okresie od 01.07.2014 do 30.06.2015 

 

Nazywa 
akcjonariusz
a 

Liczba 
posiadanych 

akacji na 
początek 
okresu 

Wartość 
nominalna 
posiadany
ch akcji na 
początek 
okresu 

Zmniejsze
nia ilości 
akcji 

Zwiększeni
a ilości 
akcji 

Liczba 
posiadanych 
akacji na 
koniec 
okresu 

Wartość 
nominalna 
posiadanych 
akcji na 
koniec 
okresu 

% 
posiadanych 
głosów 

Rafał 
Chomicz 

840 000,00 0,10   30 000,00 870 000,00 87 000,00 12,41% 

Dariusz 
Gryzio 

840 000,00 0,10     840 000,00 84 000,00 11,98% 

Jadwiga Zofia 
Kotarska 

840 000,00 0,10     840 000,00 84 000,00 11,98% 

Piotr 
Serkowski 

840 000,00 0,10   8 118,00 848 118,00 84 811,80 12,10% 

APN 
PROMISE 

2 520 000,00 0,10   789 139,00 3 309 139,00 330 913,90 47,20% 

Pozostali  1 130 358,00 0,10 827 257,00   303 101,00 30 310,10 4,33% 

Razem 7 010 358,00   827 257,00 827 257,00 7 010 358,00 701 035,80 100,00% 

 
 
Wartość kapitału zakładowego (akcyjnego) na dzień 30.06.2015 r. wynosiła 701 035,80 zł. W ciągu roku 

obrotowego nie dokonano podwyższenia kapitału zakładowego. 

 

W dniu 3 sierpnia 2015 r. została podjęta Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie 

przyjęcia założeń do programu motywacyjnego dla pracowników Spółki i emisji warrantów subskrypcyjnych, 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, 

wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. 

13. Wynik finansowy netto 

 
Zarząd rekomenduje, aby zysk za rok obrotowy tj. za okres od 01 lipca 2014 do 30 czerwca 2015 r., który wyniósł 

1 938 133,29 zł został przeznaczony na kapitał rezerwowy Spółki do dyspozycji Zarządu w latach przyszłych. 
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14. Rezerwy na zobowiązania 

14.1 Rezerwy z tytuły odroczonego podatku dochodowego 

 
Tabela 45. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego  

Stan rezerw na podatek dochodowy na początek roku 686 194 

zmniejszenia    

Wycena zobowiązań 40 

Wartość netto leasingu samochodów 204 541 

premie i prowizje 20 080 

koszty zleceń rozliczane w czasie 137 891 

naliczone odsetki od pożyczki 3 744 

    

zmniejszenia razem 366 296 

zwiększenia   

rezerwa dot. nieruchomości inwestycyjnej 231 670 

Wartość netto leasingu samochodów 165 484 

wycena instrumentów finansowych 27 801 

Premie i rezerwy 23 111 

koszty zleceń rozliczane w czasie 356 613 

zwiększenia razem 804 679 

Stan na koniec roku 1 124 577 

 

 

14.2  Pozostałe rezerwy 

 
Tabela 56. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne oraz pozostałe rezerwy 
 

Lp. Tytuł 
rezerwy na 

niewykorzystane 
urlopy 

rezerwy na 
wynagrodzenia 

i ZUS 

rezerwy na 
umowy 

agencyjne 

rezerwy na 
badanie 

sprawozdania 
finansowego 

rezerwa 
na 
faktury 
sporne 

rezerwa na 
koszty 
dotyczące 
zleceń 

Razem 

1 

Wartość 
krótkoterminowych 
rozliczeń 
międzyokresowych 
na początek roku 
obrotowego 

257 439,79 316 113,60 405 600,00 10 000,00 25 840,00 394 414,12 1 409 407,51 

2 Zwiększenia 178 375,78 1 149 508,75 276 000,00 13 000,00 0,00 330 133,50 1 947 018,03 

3 Zmniejszenia 257 439,79 316 113,60 405 600,00 10 000,00 0,00 394 414,12 1 383 567,51 

4 

Wartość 
krótkoterminowych 
rozliczeń 
międzyokresowych 
na koniec roku 
obrotowego 

178 375,78 1 149 508,75 276 000,00 13 000,00 25 840,00 330 133,50 1 972 858,03 
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15. Zobowiązania długoterminowe 

 
Tabela 67.  Zmiany w stanie zobowiązań długoterminowych wobec pozostałych jednostek w okresie od 
01.07.2014 do 30.06.2015 

Lp
. 

Tytuł 

Leasing 
finansowy (u 

korzystającego
) 

Zakup 
aktywó

w 
trwałych 

Kredyty 
i 

pożyczk
i 

Emisja 
dłużnych 
papierów 

wartościowyc
h  

Inne 
zobowiązani
a finansowe 

Pozostał
e 

Razem 

1 

Wartość 
zobowiązań 
długoterminowyc
h na początek 
roku obrotowego 

628 825,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
628 

825,24 

2 Zwiększenia 67 517,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 517,74 

A Powstanie 67 517,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 517,74 

B Pozostaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Zmniejszenia 270 715,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
270 

715,89 

A 
Spłata na 
zobowiązania 
krótkoterminowe 

270 715,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
270 

715,89 

B Umorzenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C 

Pozostałe- 
zmiana 
klasyfikacji na 
krótk. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

Wartość 
zobowiązań 
długoterminowyc
h na koniec roku 
obrotowego 

425 627,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
425 

627,09 

 

 
Tabela 78. Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych na dzień 30.06.2015 

       

Lp. Tytuł Od 1 do 3 lat Od 3 do 5 lat Od 5 do 10 lat Powyżej 10 lat Razem 

A JEDNOSTKI POWIĄZANE 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1 Stan na początek roku obrotowego 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
2 Stan na koniec roku obrotowego 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

B POZOSTAŁE JEDNOSTKI 628 825,24 0,00  0,00  0,00  628 825,24 

1 Stan na początek roku obrotowego 628 825,24 0,00  0,00  0,00  628 825,24 

2 Stan na koniec roku obrotowego 425 627,09 0,00  0,00  0,00  425 627,09 

C OGÓŁEM WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ 
DŁUGOTERMINOWYCH 

628 825,24 0,00  0,00  0,00  628 825,24 

1 Stan na początek roku obrotowego 628 825,24 0,00  0,00  0,00  628 825,24 

2 Stan na koniec roku obrotowego 425 627,09 0,00  0,00  0,00  425 627,09 

 
Wykazane zobowiązanie : 

- na początek i koniec okresu dotyczą - leasingu finansowego dla celów bilansowych samochodów osobowych  oraz 

ciężarowych – 425 627,09 zł 
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16. Zobowiązania krótkoterminowe 

 

Tabela 89. Struktura czasowa zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług na dzień 
30.06.2015 

Lp. Tytuł Do 1 m-ca 
Od 1 do 3 m-

cy 
Od 3 do 6 m-

cy 
Powyżej 6 m-

cy 
Razem 

1 
Zobowiązania z tytułu dostaw i 
usług 

14 595 842,72 0,00 0,00 0,00 14 595 842,72 

 

 

17. Zobowiązania finansowe – charakterystyka instrumentów finansowych 

 

Umowa kredytowa – PKO Bank Polski SA 

Spółka Sevenet S.A. zawarła umowę kredytową z PKO Bankiem Polskim S.A. Jest to umowa w formie limitu 

kredytowego wielocelowego, określonego w walucie polskiej w kwocie 5 000 000 zł. Oprocentowanie kredytu 

ustalane jest w stosunku rocznym, według stopy procentowej równej wysokości stawki  referencyjnej (stawka 

WIBOR 1M), powiększonej o marżę banku. Zabezpieczenie kredytu stanowi: 

 - hipoteka kaucyjna do kwoty 7 500 000 zł na nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Tuwima 25, 

 - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową  

 - przelew wierzytelności pieniężnej z polisy ubezpieczenia 

 - klauzula potrącenia wymagalnych wierzytelności z rachunku bieżącego 

W ramach limitu bank:  

 - udziela kredytobiorcy kredytu w rachunku bieżącym, do wysokości  3 000 000 zł 

 - udziela kredytobiorcy kredytu obrotowego nieodnawialnego, do wysokości 5 000 000 zł 

 - dokona otwarcia akredytyw dokumentowych krajowych i zagranicznych, do wysokości 5 000 000 zł 

 - udzieli gwarancji w obrocie krajowym i zagranicznym, do wysokości 3 000 000 zł 

Na dzień 30-06-2015r. limit kredytowy był wykorzystany do wysokości udzielonych gwarancji,  kredytu w rachunku 

bieżącym w kwocie 0,00 zł oraz kredytu obrotowego w wysokości 0,00 zł. 

Umowa kredytowa obowiązuje do dnia 15.10.2018 r. 

 

Umowa kredytowa z Bankiem Millennium S.A. 

Spółka Sevenet S.A. zawarła umowę kredytową z Bankiem Millennium S.A. Jest to umowa w formie kredytowego 

w rachunku bieżącym, określonego w walucie polskiej w kwocie 2 000 000 zł. Oprocentowanie kredytu ustalane 

jest w stosunku rocznym, według stopy procentowej równej wysokości stawki  referencyjnej (stawka WIBOR 1M), 

powiększonej o marżę banku. Zabezpieczenie kredytu stanowi zastaw rejestrowy na zapasach, w skład których 

wchodzi sprzęt teleinformatyczny o wartości 

2.500.000,- PLN zlokalizowanych w Gdańsku, ul. Galaktyczna 30A i 37, stanowiących 

własność Kredytobiorcy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. 

Umowa zakończyła się w lutym 2015 r. i nie została odnowiona. 

 

Umowa kredytowa z Bankiem PeKaO S.A. 

Spółka Sevenet S.A. zawarła umowę kredytową z Bankiem PeKaO S.A. Jest to umowa w formie kredytowego w 

rachunku bieżącym, określonego w walucie polskiej w kwocie 2 000 000 zł. Oprocentowanie kredytu ustalane jest 

w stosunku rocznym, według stopy procentowej równej wysokości stawki  referencyjnej (stawka WIBOR 1M), 

powiększonej o marżę banku. Zabezpieczenie kredytu stanowią weksel własny z deklaracją wekslową oraz zastaw 

rejestrowy na zapasach w skład których wchodzi sprzęt teleinformatyczny o wartości 
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2.500.000,- PLN zlokalizowanych w Gdańsku, ul. Galaktyczna 30A i 37, stanowiących 

własność Kredytobiorcy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. 

Na dzień 30-06-2015r. kredyt w  rachunku bieżącym wykorzystany był w kwocie 0,00 zł. 

Umowa kredytowa obowiązuje do dnia 31.01.2016 r. 

 

Umowa pożyczki z De Lage Landen Polska S. A. 

Spółka Sevenet S.A. zawarła umowę pożyczki z De Lage Landen Polska S.A. Podpisanie umowy nastąpiło 

w paździeniku 2012 roku. Jest to umowa o charakterze celowym związanym z finansowaniem jednego z projektów 

w Sevenet S.A. Wartość udzielonej pożyczki (kapitału) określonej w walucie polskiej to kwota 3 560 000 zł wraz z 

oprocentowaniem ustalonym w treści umowy. Spłaty kapitału wraz z odsetkami ustalone zostało w trzech ratach 

rocznych, stosownie 25 listopada w roku 2012, 2013 i 2014. 

Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel własny in blanco. Dodatkowo zgodnie z wymogiem zawarta została 

umowa rachunku zastrzeżonego, na który Sevenet S.A. zobowiązany jest wystawiać faktury VAT związane 

z realizacją finansowanego projektu. 

Pożyczka została spłacona w listopadzie 2014 r. 

18. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku 

Tabela 20. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku 

Rodzaj zobowiązania Wierzyciel Rodzaj zabezpieczonego majątku Wartość zastawionego majątku 

Limit Kredytu 
Wielocelowego do kwoty  
5 000 000,00 zł 

PKO BP 

Wpis do Ksiąg Wieczystych  
hipoteka na kwotę 7 500 000,00 zł 
DZKW/GD1G/00048254/12  
z dnia 2012-10-15 

Nieruchomość na Tuwima w 
Gdańsku o wartości w księgach 
spółki 3.807.000,00 zł 

Limit Kredytu 
Wielocelowego do kwoty  
5 000 000,00 zł 

PKO BP Weksel własny in blanco  
Nieruchomość na Tuwima w  
Gdańsku o wartości w księgach  
spółki 3.807.000,00 zł 

Umowa o kredyt w 
rachunku bieżącym do 
kwoty 2 000 000,00 zł 

Bank 
Millennium 

Rejestr Zastawów Wydział IX Gospodarczy-
GD.IX. 
Ns-Rej.Za 1195/13/076 
Rejestr Zastawów po pozycja 2345312: 
Ul. Galaktyczna 30A I 37 80-299 Gdańsk 
Zastaw wykreślony po zakończeniu umowy z 
bankiem w lutym 2015 r. 

Zapasy t.j. sprzęt teleinformatyczny 
wg wartości stanów magazynowych 
(o wartości nie niższej od 2,5 mln 
zł) 

Umowa o kredyt w 
rachunku bieżącym do 
kwoty 2 000 000,00 zł 

Bank 
PeKaO 

Rejestr Zastawów Wydział IX Gospodarczy-
GD.IX. 
Ns-Rej.Za 1278/15/744 
Rejestr Zastawów po pozycja 2444079 

Zapasy t.j. sprzęt teleinformatyczny 
wg wartości stanów magazynowych 
(o wartości nie niższej od 2,5 mln 
zł) 

Umowa o kredyt w 
rachunku bieżącym do 
kwoty 2 000 000,00 zł 

Bank 
PeKaO 

Weksle własny in blanco  

19. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 

 

Tabela 21. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 

Lp. Tytuł 

Bieżący rok obrotowy Poprzedni rok obrotowy 

Kraj Eksport Ogółem Kraj Export Ogółem 

1 
Przychody ze 
sprzedaży towarów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Przychody ze 
sprzedaży materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
Przychody ze 
sprzedaży produktów 72 349 478,46 707 682,32 73 057 160,78 54.280.612,08 1.044.051,92 55.324.664,00 

4 
Zmiana stanu 
produktów 561 684,44  561 684,44 -308.063,36  -308.063,36 

  Razem 72 911 162,90 707 682,32 73 618 845,22 53.972.548,72 1.044.051,92 55.016.600,64 
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20. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od 
wyniku finansowego 

 
 
Tabela 92. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od 
osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto 
 
 

Lp. Tytuł Wartość 

1 Zysk brutto 2 866 052,29 

2 Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym : 4 321 372,87 

  PFRON (430-5) 60 504,00 

  Koszty nie uznawane za KUP 245 285,37 

  Strata ze zbycia samochodu (niezamortyzowana wartość powyżej 20.000 EUR) 24 109,77 

  Reprezentacja   

  Odpis aktualizujący – zapasy towarów 175 719,21 

  Kary umowne (765-4) 991,87 

  Przekazane darowizny (765-3) 26 500,00 

  Odsetki dla budżetu (755-1-3) 16 111,00 

  Rezerwy na koszty (640-2) 1 616 884,53 

  Naliczone odsetki od pożyczki (755-1-4)   

  Wycena instrumentów finansowych 66 545,67 

  Różnice kursowe stanowiące NKUP - transakcje z podmiotami krajowymi 511,14 

  Różnice kursowe – wycena (755-9) 171 445,45 

  
Amortyzacja środków trwałych użytkowanych na podst. umów leasingu (480-3-2; 
480-4-2) 

319 833,46 

  
Amortyzacja bilansowa (WNiP z dotacji, nakł. w obcym środku trwałym) (480-2-2; 
480-6-2) 

61 838,50 

  Koszty rozliczane bilansowo w czasie do doliczenia do podstawy opodatkowania 1 535 092,90 

3 Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów nie ujęte w wyniku  3 945 378,14 

  Spłacone raty kapitałowe od leasingu i rozliczone opłaty wstępne (209) 294 654,81 

  Koszty ujęte statystycznie  9 969,37 

  Zapłacone odsetki od pożyczki - ujęcie statystyczne 38 906,85 

  Wykorzystanie rezerw 1 019 753,39 

  
Koszty rozliczane bilansowo w czasie do odliczenia od podstawy 
opodatkowania(641-1,2  bez BO) 

2 582 093,72 

4 Przychody nie będące przychodami podatkowymi w roku bieżącym  4 390 017,41 

  Naliczone odsetki od pożyczek (750-1-2)   

  Rozwiązanie odpisów aktualizujących zapasy 3 924,61 

  Wycena instrumentów finansowych (750-5) 212 865,10 

  Różnice kursowe z wyceny bilansowej (750-9) 41 974,63 

  Otrzymane dotacje (760-3) 35 576,40 

  Naliczone odsetki od zobowiązań 186,23 

  Przychód z tytułu napraw powypadkowych   

  Przychody rozliczane w czasie 4 095 490,44 
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Lp. Tytuł Wartość 

  Pozostałe   

5 
Przychody przyszłych okresów stanowiące przychód do opodatkowania 
podatkiem dochodowym 

6 251 915,94 

  
Przychody rozliczane bilansowo w czasie doliczone do opodatkowania ( 843  bez 
BO) 

6 119 997,80 

  Zapłacone odsetki od pożyczki - ujęcie statystyczne 13 765,65 

  Naprawy powypadkowe - ujęcie statystyczne 12 465,84 

  Bonus dotyczący 2013/2014 105 686,65 

6 Dochód brutto 5 103 945,55 

  Dochód brutto 5 103 945,55 

7 Odliczenia od dochodu 681 852,65 

  Odliczone straty za 2013/2014 655 352,65 

  Przekazane darowizny 26 500,00 

8 Podstawa do opodatkowania 4 422 092,90 

9 Podatek według skali 19% 840 198 

  Wpłacone zaliczki 858 097 

 10 Podatek należny= nadpłata -17 899 

11 Zmiana stanu – aktywa na odroczony podatek dochodowy 350 661,00 

12 Zmiana stanu – rezerwy na odroczony podatek dochodowy 438 383,00 

13 Podatek dochodowy – odroczony wykazany w RZiS 87 722,00 

 
 

21. Podatek dochodowy  

 

Podatek dochodowy za rok obrotowy wykazany w Rachunku Zysków i strat wynosi 740 809 zł z czego: 

(+) 840 198,00 zł   –  część bieżąca 

(+)   87 722,00 zł   – część odroczona 

22. Zobowiązania warunkowe 

 
Kary umowne 

Zgodnie z zawartymi przez Spółkę umowami handlowymi na usługi i dostawy Spółka jest zobowiązana do 

zapłacenia kar umownych w przypadku opóźnień w realizacji zamówień lub innych przyczyn szczegółowo 

określonych w umowach. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie wystąpiły okoliczności wskazujące na ryzyko 

wystąpienia istotnych kar umownych. 

 

Kredyty bankowe 

Zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi oraz innymi umowami zawartymi z bankami dotyczącymi finansowania 

na Spółce ciążą zobowiązania w zakresie spełnienia określonych warunków, kwestii informacyjnych itp. Ponadto 

umowy te nakładają na Spółkę ograniczenia dotyczące dysponowania majątkiem i zaciągania zobowiązań. Zarząd 

Spółki potwierdza, że na dzień bilansowy oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego wszystk ie 

wymagania i obowiązki wynikające z umów kredytowych zostały przez Spółkę spełnione i nie występują żadne 

okoliczności stwarzające bezpośrednie ryzyko dla płynności Spółki i jej dalszej działalności operacyjnej. 

Jednostka w roku obrotowym nie udzieliła gwarancji i poręczeń innym jednostkom. 
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Zestawienie zobowiązań finansowych zabezpieczonych wekslami in blanco 

Łączna wartość zobowiązań finansowych zabezpieczonych wekslami in blanco wynika z zawartych umów leasingu 

samochodów, których łączna wartość bilansowa na dzień 30.06.2015 r. wynosi 674 350,56. 

 

 

Zobowiązania warunkowe – transakcje forward 

Łączna wartość transakcji forward na dzień 30.06.2015 r. wynosi 11 154 098,68 PLN (3 014 745,01 USD) 

z terminem zapadalności w okresie od 08.07.2015 do 22.09.2015 

 

23. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym 

 

Ryzyko walutowe 

Spółka zawarła z bankiem kontrakty forward na zakup USD na zabezpieczenie zmian kursów walut w celu 

neutralizacji ryzyka kursu walutowego.  Do wyceny instrumentów finansowych Spółka stosuje przepisy 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod 

wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, dalej zwanego Rozporządzeniem o 

instrumentach finansowych. Na dzień bilansowy na  podstawie informacji z banku o wartości godziwej instrumentu 

dokonano wyceny. Skutki przeszacowania odniesione zostały w ciężar innych przychodów finansowych.  

 

Ryzyko kredytowe 

Ryzyko kredytowe oznacza ryzyko, że Spółka nie odzyska swoich aktywów finansowych i poniesie z tego tytułu 

straty finansowe. Dotyczy to w szczególności należności handlowych oraz środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. 

W odniesieniu do środków pieniężnych i lokat ryzyko ich utraty jest marginalne, ponieważ są one utrzymywane 

przez Spółkę w bankach o bardzo wysokim standingu finansowym. 

W odniesieniu do kontrahentów stosowane jest zawsze podejście indywidualne, zależne od typu, wielkości 

kontraktu oraz od samego kontrahenta i dotychczasowej historii współpracy. Specyfika prowadzonej działalności 

determinuje takie właśnie podejście. Klienci obsługiwani przez Spółkę to głównie:  

 
spółki o długoletniej współpracy z wypracowaną historią; 
klienci duzi tzw. grupy kapitałowe międzynarodowe, najczęściej podmioty giełdowe; 
klienci o stałej współpracy; 

 
W przypadku zawierania nowych kontraktów przeprowadzone są procedury mające na celu zminimalizowanie 

późniejszego ryzyka kredytowego. 

 

W ocenie Zarządu nie występuje istotne ryzyko kredytowe związane z ich niewypłacalnością. Ustalone limity 

kredytowe i procedury sprawdzania klientów są wystarczające dla zminimalizowania ryzyka kredytowego.  

 

 

Ryzyko płynności  

W roku obrotowym od 1 lipca 2014r. do 30 czerwca 2015r. Spółka korzystała z dostępnych limitów kredytowych 

zakresie finansowania bieżącej działalność operacyjnej. 

Odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem płynności ponosi Zarząd, który steruje bezpośrednio płynnością Spółki. 

Zarządzanie ryzykiem płynności ma przede wszystkim formę ciągłego monitoringu prognozowanych i  
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faktycznych przepływów pieniężnych oraz dopasowywania terminów zapadalności należności i wymagalności 

zobowiązań finansowych. 

Spółka dysponuje niewykorzystanymi w pełni limitami kredytowymi jako narzędziami do zarządzania ryzykiem 

płynności. 

 

24. Konsolidacja 

 

Sevenet S.A. korzysta ze zwolnienia wynikającego z art. 57 ust. 2 oraz art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, które 

mówią, że jednostka dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli:  

 występują ograniczenia w sprawowaniu kontroli nad jednostką, które wyłączają swobodne dysponowanie 

jej aktywami netto, w tym wypracowanym przez tę jednostkę zyskiem netto, lub które wyłączają 

sprawowanie kontroli nad organami kierującymi tą jednostką;  

 dane finansowe tej jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1. Ustawy o 

rachunkowości.  

 

Tabela 103. Dane dotyczące jednostek powiązanych 

Nazwa Udział % 
Przychody ze 

sprzedaży 
Suma bilansowa Kapitały własne 

Wynik finansowy 
netto 

Sevenpen Sp.  z o.o. 55,00 60 478,12 221 954,92 210 886,10 - 198 896,51 

Seventica Sp. z o.o. 82,90 919 249,31 163 619,39 74 692,41 73 665,55 

Logitel Sp. z o.o. w 
likwidacji 

49,50 bd bd bd bd 

APN Promise SA 47,20 305 915 242,05 121 886 288,71 15 964 985,34 3 487 754,03 

25. Zdarzenia po dniu bilansowym 

 

W dniu 3 sierpnia 2015 r. została podjęta Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie 

przyjęcia założeń do programu motywacyjnego dla pracowników Spółki i emisji warrantów subskrypcyjnych, 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, 

wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. 

26. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe 

 
Tabela 114. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie 

   

Wyszczególnienie 
Poprzedni rok Bieżący rok 

Liczba osób Liczba osób 

Średnioroczne zatrudnienie 65 64,5 
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27. Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej 

 
Tabela 125. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom 
wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy 
osobno) 

Wyszczególnienie Poprzedni rok Bieżący rok 

Zarząd 823.200,00 791 483,87 

Rada Nadzorcza 186.965,07 64.000,00 

28. Transakcje z wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorujących 

 

Nie wystąpiły w roku obrotowym. 

 

29. Transakcje z jednostkami powiązanymi 

 

Tabela 136. Transakcje z jednostkami powiązanymi 
 

Należności, w tym: 30.06.2014 30.06.2015 

Seventica Sp. z o.o. 326.280,93 11 175,26 

Sevenpen Sp. z o.o. 0,00 147,60 

Logitel Sp. z o.o. 0,00 0,00 

APN Promise SA 0,00 1 143,29 

  326.280,93 12 466,15 

   

Należności z tytułu pożyczek, w tym: 30.06.2014 30.06.2015 

Seventica Sp. z o.o. 113.765,64 0,00 

Sevenpen Sp. z o.o. 0,00 0,00 

Logitel Sp. z o.o.(należność objęta odpisem aktualizującym) 0,00 0,00 

APN Promise SA 0,00 0,00 

  113.765,64 0,00 

 
   

Zobowiązania, w tym: 30.06.2014 30.06.2015 

Seventica Sp. z o.o. 1.017,39 0,00 

Sevenpen Sp. z o.o. 2.431,94 0,00 

Logitel Sp. z o.o. 0,00 0,00 

APN Promise SA 0,00 8 775,71 

  3.449,33 8 775,71 

 
 
 

  

Przychody finansowe z tytułu odsetek w okresie obrotowym, w tym: 30.06.2014 30.06.2015 

Seventica Sp. z o.o. 7.140,32 5 142,46 

Sevenpen Sp. z o.o. 0,00 0,00 

Logitel Sp. z o.o. 23.818,44 0,00 

APN Promise SA 22 285,27 15.448,22 

  53 244,03 20 590,68 
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Koszty finansowe z tytułu odsetek w okresie obrotowym, w tym: 30.06.2014 30.06.2015 

Seventica Sp. z o.o. 0,00 0,00 

Sevenpen Sp. z o.o. 0,00 0,00 

Logitel Sp. z o.o. 0,00 0,00 

APN Promise SA  0,00 8 739,73 

 0,00 8 739,73 

 
   

Koszty (zakupy) w okresie obrotowym, w tym: 30.06.2014 30.06.2015 

Seventica Sp. z o.o. 31.698,33 16 704,00 

Sevenpen Sp. z o.o. 2.361,60 1 180,80 

Logitel Sp. z o.o. 1.722,00 0,00 

APN Promise SA  0,00 39 315,73 

  35.781,93 57 200,53 

   
Zakupy środków trwałych, w tym: 30.06.2014 30.06.2015 

Seventica Sp. z o.o. 0,00 0,00 

Sevenpen Sp. z o.o. 0,00 0,00 

Logitel Sp. z o.o. 0,00 0,00 

  0,00 0,00 

 
 

Przychody ze sprzedaży w okresie obrotowym, w tym: 30.06.2014 30.06.2015 

Seventica Sp. z o.o. 127 303,02 115 983,08 

Sevenpen Sp. z o.o. 8 674,77 1 320,00 

Logitel Sp. z o.o. 0,00 0,00 

APN Promise SA  0,00 75 683,47 

  135 977,79 192 986,55 

 

30. Ceny transferowe 

 

W odniesieniu do cen sprzedaży produktów z podmiotami powiązanymi Spółka stosuje ceny rynkowe.  

 

31. Wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne 
za rok obrotowy odrębnie za: 

 

 obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego 13 000,00 zł 

 inne usługi poświadczające 6 500,00 zł 

 usługi doradztwa 0,00 zł 

 pozostałe usługi 0,00 zł 
 

32. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad rachunkowości, w tym metod wyceny, 
oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeśli wywierają istotny wpływ na 
sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy. 

 
W bieżącym roku obrotowym Spółka dokonała uaktualnienia zasad rachunkowości w stosunku do poprzedniego 

roku obrotowego w związku z wprowadzeniem nowego systemu księgowego Motława, zmianą planu kont oraz 

uwzględnieniem porządkujących sugestii wskazanych podczas badania sprawozdania przez Biegłego rewidenta w 

poprzednich latach obrotowych. Zmiany nie miały istotnego wpływu na zakłócenie porównywalności danych i 
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 nie została zachwiana zasada ciągłości grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, 

ustalania wyniku finansowego oraz sporządzania sprawozdania finansowego.  

 

Zmiana była dokona m.in. w zakresie innego ujmowania rezerwy na urlopy wypoczynkowe pracowników. 

Dotychczas w sprawozdaniu finansowym wykazywane były rezerwy na niewykorzystane urlopy w ich wartości na 

dzień bilansowy (to jest 30 czerwca). Biorąc pod uwagę fakt, iż rok obrotowy spółki kończy się w pierwszych dniach 

sezonu urlopowego, podczas gdy sprawozdanie finansowe sporządzane jest po zakończeniu trzeciego kwartału 

roku kalendarzowego (charakteryzującego się istotnym wykorzystaniem dni urlopowych przez pracowników) 

Zarząd, podjął decyzję, aby zgodnie z nową polityką rachunkowości rezerwy na niewykorzystane urlopy wykazywać 

w sprawozdaniu w wartości na ostatni dzień miesiąca przypadający przed dniem sporządzenia sprawozdania. 

 

WPŁYW WPROWADZONYCH ZMIAN POLITYKI RACHUNKOWOŚCI W ZAKRESIE UJMOWANIA REZERW NA 

URLOPY WYPOCZYNKOWE PRACOWNIKÓW: 

 Przed korektami 
2013/2014 

Korekty Po korektach 
2013/2014 

Przychody netto ze 
sprzedaży i zrównane 
z nimi 

55 016 600,64  55 016 600,64 

Koszty działalności 
operacyjnej 

57 178 040,95  57 087 226,09 

Wynagrodzenia 6 419 561,36 90 814,86 6 328 746,50 

Zysk netto -1 655 964,04  -1 565 149,18 

 

33. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok 
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. 

 
Brak korekt. 
 

34. Kursy przyjęte do wyceny na dzień bilansowy 

 
Tabela kursów nr 124/A/NBP/2014 z dnia 2014.06.30: 

 Kurs USD – 3,0473 

 Kurs EUR – 4,1609 

 

Tabela kursów nr 124/A/NBP/2015 z dnia 2015.06.30: 

 Kurs USD – 3,7645 

 Kurs EUR – 4,1944 

 

Średnie kursy NBP za okres od 01.07.2014 do 30.06.2015 wynosiły: 

 Kurs USD – 3,4826 

 Kurs EUR – 4,1670 

35. Pozostałe informacje 

 

Na dzień bilansowy nie występują inne informacje niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć  

na ocenę majątkową, finansową oraz wynik finansowy spółki na dzień 30.06.2015 rok. 
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5.2. RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU 

Z uwagi na fakt, iż Emitent jest Spółką notowaną w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku 

NewConnect, na podstawie Regulaminu ASO zobowiązany jest do przekazywania do publicznej 

wiadomości raportów okresowych.  
Dnia 13 listopada 2015r. w systemie EBI Emitent opublikował raport okresowy za III kwartał 2015 r. 

(raport numer 24/2015).  
Treść raportów okresowych, w tym raportu za III kwartał 2015 r. została udostępniona na stronie 

www.newconnect.pl. 
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6. ZAŁĄCZNIKI 
 

6.1. ODPIS Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 
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6.2. AKTUALNY TEKST STATUTU EMITENTA ORAZ TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ WALNEGO 

ZGROMADZENIA W SPRAWIE ZMIAN STATUTU SPÓŁKI NIEZAREJESTROWANYCH PRZEZ SĄD 

Poniżej jednolity tekst Statutu Emitenta przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Nr 01/12/2015 z dnia 18 

grudnia 2015r. Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego nie ma uchwał Walnego 

Zgromadzenia w sprawie zmian statutu Spółki niezarejestrowanych przez Sąd.  

 

STATUT 

spółki pod firmą 
SEVENET Spółka Akcyjna 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1. 

Firma spółki brzmi: SEVENET Spółka Akcyjna. Spółka może używać firmy w formie skrótu: SEVENET S.A.-
---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§2. 

Siedzibą Spółki jest Gdańsk.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§3. 

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.------------------------------------- 

§4. 

Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa, 
przedstawicielstwa i inne placówki jak również przystępować do innych Spółek.------------------------------- 

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

§5. 

Przedmiotem działalności Spółki (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności) jest: -------------------------- 

1. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z 
2. naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń PKD 33,------------------------------------------------ 
3. handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi PKD 46,--------------------------------- 
4. telekomunikacja PKD 61,------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5. działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność 

powiązana PKD 62,------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6. działalność usługowa w zakresie informacji PKD 63 -------------------------------------------------------------------- 
7. badania naukowe i prace rozwojowe PKD 72------------------------------------------------------------------------------ 
8. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna PKD 74-------------------------------------------------- 
9. działalność związana z administracją obsługi biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie 

działalności gospodarczej PKD 82----------------------------------------------------------------------------------------- 
10. edukacja PKD 85.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§6. 

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.---------------------------------------- 

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I FUNDUSZE 

§7. 

1) Kapitał zakładowy wynosi 701.035,80 (siedemset jeden tysięcy trzydzieści pięć złotych  i osiemdziesiąt  
groszy) i dzieli się na:------- ---------------------------------------------- 
a) 5.880.000 (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela  

serii A o wartości  nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy ) każda akcja.------ --------------------------- 
b) 796.533 (siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji zwykłych, na 

okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.------ -------------- 
c) 333.825( trzysta trzydzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia pięć)akcji zwykłych , na okaziciela 

serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. 
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d) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.------------------------------------------------ ----- 

 

2) Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie dokonuje Zarząd działający na wniosek 
akcjonariusza.--------- ----------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Akcje mogą być umarzane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego na mocy 
uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, za zgodą akcjonariusza. ------------------------ 

§8. 

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze dalszych emisji akcji.--------------------------------------

- 

§ 8 A 

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie 

wyższą niż 35 000.zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych).  ---------------------------------------------------------------------- 

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji na okaziciela serii D o 

wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 350 000 (trzysta pięćdziesiąt 

tysięcy).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Akcje serii D obejmowane będą odpowiednio przez uprawnionych z Warrantów subskrypcyjnych serii B 

emitowanych odpowiednio na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 

sierpnia 2015 roku.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

§9. 

1. Akcje Spółki mogą być umarzane, po ich uprzednim nabyciu przez Spółkę za zgodą akcjonariusza 
(umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza, na zasadach określonych w Kodeksie spółek 
handlowych.  ------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Umorzenie dobrowolne akcji Spółki może nastąpić za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.  - 

3. Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu, podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia akcji, uchwałę  o 
umorzeniu akcji, uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego oraz w sprawie odpowiednich zmian Statutu 
Spółki. Kompetencje nie zastrzeżone uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Statutem dla innych organów 
Spółki, należą do Zarządu. ---------------------------- 

4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia, która określi zasady nabycia akcji przez 
Spółkę, a w szczególności kwoty przeznaczone na nabycie akcji w celu umorzenia i źródła finansowania. 
Po nabyciu akcji Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały o umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału 
zakładowego zgodnie z art.360 § 1 k.s.h  ----------------------------------------- 

5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie części akcji nie może zostać dokonane, gdy 
kwota kapitału zakładowego po jego obniżeniu byłaby niższa niż kwota określona przepisami prawa  
jako najniższa wysokość kapitału zakładowego spółki akcyjnej.-------------------- 

6. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji. ------------------------------ 

7. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie 
części akcji.------------ -------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 10. 

1. Na pokrycie strat finansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy 
w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego - do czasu, kiedy kapitał 
zapasowy nie osiągnie wysokości równej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.---- -------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy może tworzyć kapitał rezerwowy. 
Na mocy uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze celowe (np. fundusz świadczeń 
socjalnych, fundusz premiowy).--- ---------------------------------------------------------------------  

3. Kapitałem rezerwowym oraz funduszami celowymi gospodaruje Zarząd. Zasady takiego 
gospodarowania mogą zostać określone w formie regulaminów, o ile takowe regulaminy zostaną 
uchwalone przez Zarząd  i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.------------------------------------------- 
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IV. WŁADZE SPÓŁKI 

§11. 

Władzami Spółki są:--- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(1) Zarząd,--- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(2) Rada Nadzorcza,--- --------------------------------------------------------------------------------------------- 
(3) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.--- ------------------------------------------------------------------- 

ZARZĄD 

§12. 

1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 6 (sześciu) osób.--- ---------------------------------------------------------- 

2. W granicach określonych w treści ustępu poprzedzającego liczebność Zarządu oraz funkcje pełnione 
przez poszczególnych Członków Zarządu ustala organ, do którego należy powoływanie i odwoływanie 
Zarządu.--- ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

§13. 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.--- -------------------------------------------- 

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.--- -------------------------------------------------- 

3. O ile powołanie członka Zarządu nie nastąpiło na indywidualnie określoną kadencje, wówczas uważa 
się,  że powołanie nastąpiło na czas nieokreślony – nie dłuższy jednak niż 5 (pięć) lat.---- -- 

4. Rada Nadzorcza określa też funkcje pełnione przez poszczególnych członków Zarządu (w tym powierza 
konkretnym osobom funkcje Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu).--- --------------------------- 

5. Odwołanie każdego członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej,  przy czym 
członkowie pierwszego Zarządu mogą być odwołani wyłącznie z ważnych powodów.---- ------------- 

6. Zarząd zobowiązany jest przestrzegać regulaminu, o ile takowy regulamin zostanie dla Zarządu 
uchwalony przez Radę Nadzorczą.---- ------------------------------------------------------------------------------- 

7. Rada Nadzorcza może ustalić wynagrodzenie lub inne świadczenia, w tym zwrot kosztów, dla członków 
Zarządu, w szczególności zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy albo pełniących 
swoje funkcje tylko na podstawie powołania.---- --------------------------------------------- 

§14. 

      Do reprezentowania Spółki upoważnieni są:  ---------------------------------------------------------------------------- 

1) Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem Zarządu  ------------------------------------------------------- 

lub  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Prezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu  ------------------------------------------------------------- 

lub  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Wiceprezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu. ------------------------------------------------------ 

 

§15. 

W umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza  

lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia. W zakresie takiej reprezentacji w imieniu Rady 

Nadzorczej może występować Przewodniczący Rady lub inny z członków Rady wydelegowany do tego na 

podstawie uchwały Rady.--------------------------------------------------------------------------------------- 

§16. 

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia udzielanego w formie uchwały Rady Nadzorczej zajmować się 

interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce, która prowadzi konkurencyjną działalność 

gospodarczą.--------------------------------------------------------------------- 
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RADA NADZORCZA 

§17. 

Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków i może działać na podstawie 

regulaminu określającego organizację i sposób wykonywania czynności – o ile takowy regulamin 

zostanie przez Radę uchwalony.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

§18. 
Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.------------------------- 

§19. 

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność co 
najmniej połowy jej członków, w tym jej Przewodniczącego.--------------------------------------------------- 

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu 
Członków Rady.--------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- 

3. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.----------------- 

4. W razie konieczności uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie korespondencyjnym, 
pisemnym lub przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał 
podejmowanych w trybie pisemnym przedstawiane są do podpisu wszystkim Członkom Rady 
Nadzorczej i stają się wiążące po podpisaniu ich przez co najmniej połowę Członków Rady 
Nadzorczej, w tym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.---------------------------------------------- 

§20. 

1. Rada Nadzorcza zbiera się na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.--------------------- 

2. Posiedzenie Rady musi też być zwołane na pisemne żądanie członka Rady Nadzorczej lub na 
żądanie Zarządu - żądanie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej należy złożyć na ręce 
Przewodniczącego Rady.  W tym przypadku posiedzenie Rady Nadzorczej musi się odbyć 
najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia złożenia żądania zwołania posiedzenia. W 
przypadku nie zwołania posiedzenia na taki termin  albo gdyby przez 14 (czternaście) dni 
niemożliwe było złożenie na ręce Przewodniczącego Rady żądania zwołania posiedzenia Rady, 
prawo zwołania tego posiedzenia przysługuje każdemu Członków Rady Nadzorczej lub Zarządu.-- 

§21. 

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 

działalności.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: -------------------------------------------------------------    

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za każdy 
kolejny rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem 
faktycznym, ----- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, --------------------------------  

3) coroczne składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników 
oceny dokonanej zgodnie z punktami (1) i (2) niniejszego paragrafu, ---------------------------------------  

4) zawieszenie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również 
delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu w 
sytuacji, gdy nie może on wykonywać swoich czynności, ------------------------------------------------------  

5) wyznaczanie biegłych rewidentów, celem dokonania badania lub przeglądu sprawozdań 
finansowych Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§22. 

W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać od 

Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Spółki.---------- 

§23. 

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.------------------------------------------------------- 
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2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.-------------------------------- 

3. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek poinformowania Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie 
interesów lub możliwości jego powstania oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz 
od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której istniał konflikt interesów.--------------- 

 

WALNE ZGROMADZENIE 

§24. 

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne i zwoływane jest przez Zarząd. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po 
upływie każdego roku obrotowego.----------------------------------------------------------------------------------- 

3. Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli 
Zarząd nie zwoła go w czasie określonym w ust.2 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy, jeżeli jego zwołania domaga się Rada Nadzorcza, bądź Akcjonariusz lub 
Akcjonariusze przedstawiający przynajmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego, a 
Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia 
odpowiedniego żądania.------------------------------------------------------------------------------ 

§25. 

1. Akcjonariusz może brać udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej (art.4065 Kodeksu Spółek handlowych), co obejmuje w szczególności:----------------- 

1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,- ----------------------------------- 

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą 
wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż 
miejsce obrad walnego zgromadzenia,--- --------------------------------------------------------------------- 

3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego 
zgromadzenia.---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Udział akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu podlega wymogom i ograniczeniom niezbędnym  
do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej – w tym 
celu Spółka, po osobistym i bezpośrednim zidentyfikowaniu akcjonariusza umożliwi mu 
wprowadzenie, w zapewnionym przez spółkę systemie elektronicznego obiegu informacji, 
osobistego loginu i hasła, które zostaną przypisane wyłącznie temu akcjonariuszowi, i które służyć 
będą logowaniu tego akcjonariusza do tego systemu  
oraz jego identyfikacji w tym systemie. Dopuszczalne są też inne formy  identyfikacji akcjonariuszy  
i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej, w szczególności posługiwanie  
się przez akcjonariusza certyfikowanym podpisem elektronicznym. ----------------------------------------- 

§26. 

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim 
akcji.-------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą odbywać się w siedzibie Spółki albo w Gdyni, Sopocie  
lub Warszawie jak również w każdej innej miejscowości na terenie Polski.--------------------------------- 

§27. 

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych 
porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z 
obecnych nie wyraził sprzeciwu co do podjęcia uchwały.---------------------------------------------------- 

2. Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału 
zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy. Żądanie takie należy zawczasu złożyć pisemnie na ręce Zarządu 
pod rygorem  jego nie umieszczenia na porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-- 

§28. 
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1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów oddanych,  
chyba, że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy prawa wymagają innej większości.-------- 

2. Uchwała o odwołaniu lub zawieszeniu w czynnościach Członka Zarządu w trybie art.368 § 4 k.s.h 
wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.----------------- ------------------------------------------ 

§29. 

1. Poza innymi sprawami wymienionymi w kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie uchwały 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają:--- ------------------------------------------------ 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 
finansowego za ubiegły rok obrotowy,--- ---------------------------------------------------------------------- 

2) udzielenie członkom organów Spółki, tj. Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
przez nich obowiązków,--- -----------------------------------------------------------------------------------------  

3) decydowanie o podziale zysku lub pokryciu straty,--- ------------------------------------------------------
- 

4) ustalenie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i/lub przyznania im zwrotu 
kosztów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5) ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. -------------------------------
- 

2. Nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości (ich własności lub użytkowania 
wieczystego) nie wymaga  uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ------------------------------ 

 

V. INNE 

§30. 

Organizacja Spółki może zostać określona w formie regulaminu organizacyjnego, o ile takowy regulamin 

zostanie uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki.---------------- 

§31. 

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z dniem 1 (pierwszego) lipca danego roku i kończy się z dniem  

30 (trzydziestego) czerwca roku następnego.----------------- ------------------------------------------------------- 

  



MEMORANDUM INFORMACYJNE SEVENET S.A.  

Strona 145 z 147 
 

6.3. FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SERII E 

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII E 

SPÓŁKI SEVENET S.A. 

Niniejszy dokument stanowi zapis na Akcje zwykłe na okaziciela Serii E spółki SEVENET S.A. z siedzibą w Gdańsku   

o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oferowane  w ramach przysługującego akcjonariuszom prawa poboru. Akcje Serii E emitowane 

są na mocy Uchwały nr 18/11/2015 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. z dnia 30 listopada 2015 r.  

Akcje Serii E przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w Memorandum Informacyjnym i niniejszym formularzu zapisu. 

  ZAPIS PODSTAWOWY*                      ZAPIS DODATKOWY* 

1. Imię i nazwisko (nazwa firmy osoby prawnej): ..................................................................................................... 

2. Miejsce zamieszkania (siedziba osoby prawnej). Kod pocztowy: ........... Miejscowość: ........................................ 

 Ulica: ......................................................................................................Numer domu: ......... Nr mieszkania:......... 

3. PESEL, REGON (lub inny numer identyfikacyjny): ................................................................................................. 

4. Adres do korespondencji (telefon kontaktowy): ............................................................................................ 

5. Osoby zagraniczne: numer paszportu, numer właściwego rejestru dla osób prawnych lub jednostek 

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: ........................................................................................ 

6. Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej: ................................................................................. 

7. Status dewizowy:*   □ rezydent   □ nierezydent 

8. Liczba posiadanych praw poboru w chwili składania zapisu: ........................................................... sztuk  

(słownie: …………………………………………………………………………...........................……………………....…) 

9. Liczba posiadanych praw poboru wykorzystanych do złożenia zapisu: .......................................... sztuk 

(słownie: …………………………………………………………………………...........................……………………....…) 

10. Cena emisyjna Akcji Serii E wynosi: 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) 

11. Liczba subskrybowanych Akcji Serii E: ........................ (słownie: ……………………………......................................) 

12. Kwota wpłaty na Akcje Serii E: .................................zł (słownie: .......................................__...........................) 

13. Forma wpłaty na Akcje:.................................................................................................................................... 

14. Akcje Serii E zostaną zdeponowane na rachunku papierów wartościowych, z którego wykonane zostanie 

prawo poboru. 

Uwaga: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej 

kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i 

odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi inwestor 

Oświadczenie Subskrybenta: Ja niżej podpisany, oświadczam, że: 

- zapoznałem się z treścią Prospektu Emisyjnego i akceptuję brzmienie Statutu Spółki oraz warunki Publicznej Oferty 
Akcji Serii E, 

- zgadzam się na przydzielenie mi Akcji Serii E zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie, 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Publicznej Oferty 
Akcji Serii E, przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich 
poprawiania oraz, że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie. 

- wyrażam zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych oraz informacji 
związanych z dokonanym przeze mnie zapisem na Akcje Serii E przez dom maklerski przyjmujący zapis, Oferującemu 
i Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Serii E oraz, że upoważniam te podmioty do 
otrzymania tych informacji. 

............................................................... ....................................................................... 

(data i podpis inwestora) (data przyjęcia zapisu, podpis i pieczęć przyjmującego zapis, 

pieczęć adresowa domu maklerskiego) 

Adres podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii E:  

*) właściwe zaznaczyć „x” 
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6.4. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW 

 

Termin / skrót  Definicja / objaśnienie  

Akcje  Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Emitenta  

Akcje Serii A 5.880.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda 

Akcje Serii B 796.533 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda 

Akcje Serii C 333.825 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

Akcje Serii D nie więcej niż 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, które będą wyemitowane w wyniku 
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, związane z emisją warrantów subskrypcyjnych 
serii B 

Warranty 
subskrypcyjne serii B 

warranty subskrypcyjne, które będą przydzielane w ramach programu motywacyjnego dla 
kluczowych pracowników w latach 2015-2017. Warranty dają prawo do zakupu akcji w ramach 
nowej emisji akcji serii D 

Akcje Serii E nie więcej niż 1.000.000 akcji na okaziciela serii E Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda będących przedmiotem Oferty Publicznej 

Aneks Aneks do Memorandum Informacyjnego sporządzony na podstawie art. 41 ust. 4 Ustawy o Ofercie 
Publicznej, opublikowany na stronie internetowej Emitenta i Oferującego  

Alternatywny System 
Obrotu lub ASO  

rynek NewConnect organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

Autoryzowany 
Doradca 

ABC Consulting Sp. z o.o. 

Cena Emisyjna Cena po jakiej inwestorzy będą składać zapisy na Akcje Serii E w ramach Zapisów Podstawowych i 
Zapisów Dodatkowych i która wynosi 2,50 zł 

Dzień Prawa Poboru  Dzień ustalenia prawa poboru, tj. 31 stycznia 2016 r.  
 

Emitent lub Spółka  SEVENET S.A. z siedzibą w Gdańsku  

Giełda lub GPW  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie  

Jednostkowe Prawo 
Poboru, JPP  

Papier wartościowy uprawniający jego posiadacza do złożenia Zapisu na Akcje Serii E w liczbie 
wynikającej z zapisów w Memorandum  

Krajowy Depozyt  
lub KDPW  

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie  

KSH, k.s.h. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późn. 
zm.)  

Kc Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (Dz.U.64.16.93 z późn. zm.) 

Komisja lub KNF  Komisja Nadzoru Finansowego  

Komunikat 
Aktualizujący 

Komunikat aktualizujący do Memorandum Informacyjnego sporządzony na podstawie art. 41 ust. 
10 Ustawy o Ofercie Publicznej, opublikowany na stronie internetowej Emitenta i Oferującego 

Memorandum 
Informacyjne, 
Memorandum  

Niniejszy dokument przygotowany na potrzeby przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji Serii E, 
sporządzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów dnia 28 sierpnia 2013 roku w 
sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne 
sporządzone w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów 
finansowych do obrotu na rynku regulowanym  

NewConnect  Rynek NewConnect organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

Obrót na GPW  Obrót na rynku regulowanym, giełdowym, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A.  

Obrót na NewConnect  Obrót na NewConnect to jest w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

Oferta, Oferta 
Publiczna, Publiczna 
Oferta 

Oferta objęcia Akcji serii E na zasadach określonych w Memorandum  

Oferujący  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie  

Organizator 
Alternatywnego 
Systemu Obrotu  

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie  

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.  

Rozporządzenie w 
sprawie koncentracji  

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli 
koncentracji przedsiębiorców  

Statut  Statut Emitenta  

Ustawa o nadzorze 
nad rynkiem 
kapitałowym  

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (tekst jednolity Dz. U. 2005 
nr 183 poz. 1537 z późn. zm.)  

Ustawa o obrocie  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. 
2014 poz. 94)  
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Termin / skrót  Definicja / objaśnienie  

Ustawa o ochronie 
konkurencji i 
konsumentów  

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. 
2007 nr 50 poz. 331 z późn. zm.)  

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. 2013 poz. 1382)  

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.)  

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 2014 poz. 851)  

Ustawa o podatku od  
czynności 
cywilnoprawnych  

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. 
U. 2010 r. nr 101 poz. 649 z późn. zm.)  

Ustawa o podatku od 
spadków i darowizn  

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. 2009 r. 
nr 93 poz. 768 z późn. zm.)  

Ustawa o 
rachunkowości  

Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 330)  

Walne Zgromadzenie  Walne Zgromadzenie Emitenta  

Zarząd  Zarząd Emitenta  

Zapis Dodatkowy Zapis na Akcje Serii E w liczbie nie większej niż wielkość emisji, który mogą złożyć w terminie 
wykonania prawa poboru akcjonariusze, którzy posiadali Akcje w dniu ustalenia prawa poboru, 
według wzoru załączonego w Memorandum  

Zapis Podstawowy Zapis na Akcje Serii E w wykonaniu prawa poboru, złożony przez inwestora w domu maklerskim, w 
którym posiada rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane Jednostkowe Prawa 
Poboru, według wzoru załączonego w Memorandum  

ATP Authorized Technology Provider – specjalizacja upoważniająca do dostarczania, 
konfigurowania, instalacji i serwisowania rozwiązań Contact Center oferowanych przez 
Cisco Systems 

Contact Center (CC) Systemy przeznaczone do wielokanałowej obsługi klienta poprzez telefon, pocztę głosową, 
faks, pocztę elektroniczną, chat lub inny środek komunikacji. 

Unified 
Communications (UC) 

Grupa rozwiązań oparta o technologię Cisco Systems rozwiązania przeznaczone do integracji 
systemów komunikacji, umożliwiające przesył dokumentów, danych głosowych i wideo za 
pośrednictwem infrastruktury teleinformatycznej opartej na protokole internetowym 

Borderless Network sieć bez granic 

Firewall jeden ze sposobów zabezpieczania sieci i systemów przed atakami 

Intrusion Prevention 
System 

systemy wykrywania i zapobiegania włamaniom 

Sandbox program służący do ochrony komputera przed potencjalnie szkodliwym wpływem wybranej 
aplikacji 

Content Security standardy do wdrażania mechanizmów pozwalających na skuteczniejszą walkę z próbami ataków 
na aplikacje 

Data Center centrum danych, miejsce przechowywania działającej infrastruktury informatycznej (serwery, 
magazyny danych, infrastruktura sieciowa) 

Data Loss Prevention ochrona przed wyciekami informacji 

Web Application 
Firewall 

forma zapory uniemożliwiająca ataki 

Virtual Private 
Network 

tunel, przez który płynie ruch w ramach sieci prywatnej pomiędzy klientami końcowymi za 
pośrednictwem publicznej sieci 

Ochrona (D)DoS ochrona przed atakiem na system komputerowy lub usługę sieciową przeprowadzanym z wielu 
komputerów 

Serwery 
uwierzytelniania 

serwery wykorzystujące różne metody potwierdzania tożsamości użytkowników w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa logowania się do systemów teleinformatycznych 

Network Admission 
Control 

kontrola dostępu do sieci 

Systemy badania 
podatności 

systemy badania podatności stosowanych systemów informatycznych na określone zagrożenia 

Sieć LAN sieć lokalna 

Sieć WAN sieć dalekiego zasięgu 

Sieć WLAN bezprzewodowa sieć lokalna 

ICT Information and communication technologies; teleinformatyka 

chmura Model przetwarzania danych, który polega na przeniesieniu usług IT na serwer 

Cloud computing Chmura obliczeniowa, model przetwarzania danych oparty na użytkowaniu usług dostarczonych 
przez usługodawcę (wewnętrzny dział lub zewnętrzna organizacja) 

PLN/ zł Złoty - prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej będący w obiegu publicznym od 
dnia 1 stycznia 1995 roku, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku o denominacji złotego 
(Dz.U.94.84.383 z późn. zm.) 

 


