
 

 

 

 
 

 

(spółka akcyjna z siedzibą w Dobrym Mieście, adres: ul. Fabryczna 21, 11-040 Dobre Miasto zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013785) 

Oferta publiczna od 1 do 11.090.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej1zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i 
wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 22.180.000 

jednostkowych praw poboru, nie więcej niż 11.090.000 praw do akcji oraz nie więcej niż 11.090.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N o 
wartości nominalnej 1 zł każda 

Niniejszy prospekt emisyjny („Prospekt”) został sporządzony w związku z emisją z prawem poboru w drodze oferty publicznej („Oferta Publiczna” lub 
„Oferta”) od 1 do11.090.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 zł każda („Akcje Oferowane”) przez URSUS S.A. z siedzibą w 
Dobrym Mieście („Emitent” lub „Spółka”) oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) 22.180.000 jednostkowych praw poboru („Jednostkowe Prawa 
Poboru”), nie więcej niż 11.090.000 praw do Akcji Oferowanych („Prawa do Akcji” lub „PDA”) i nie więcej niż 11.090.000 Akcji Oferowanych. 

Przed Dniem Prawa Poboru, Zarząd Spółki określi ostateczną sumę, o jaką kapitał zakładowy zostanie podwyższony oraz poda do publicznej 

wiadomości informację o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych, jaka zostanie zaoferowana do objęcia, oraz o liczbie Akcji Oferowanych przypadającej 
na 1 Jednostkowe Prawo Poboru. Informacje, o których mowa w poprzednim zdaniu, zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został 
udostępniony niniejszy Prospekt, oraz w drodze raportu bieżącego. 

Jednocześnie przed Dniem Prawa Poboru Zarząd określi cenę emisyjną Akcji Oferowanych („Cena Emisyjna”). Informacja o Cenie Em isyjnej zostanie 
podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony niniejszy Prospekt, oraz w drodze raportu bieżącego. 

Dniem ustalenia praw do objęcia Akcji Oferowanych („Dzień Prawa Poboru”) jest 16 listopada 2012 r. 

Liczba Akcji Oferowanych, do których objęcia uprawniać będzie 1 Jednostkowe Prawo Poboru, zależy od ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, jaka 
zostanie zaoferowana do objęcia. Akcje Oferowane nieobjęte w ramach wykonania Jednostkowych Praw Poboru oraz w ramach zapisów dodatkowych 
składanych przez upoważnionych akcjonariuszy („Zapisy Dodatkowe”) Zarząd przydzieli według własnego uznania podmiotom, które złożą zapisy w 
odpowiedzi na zaproszenie Zarządu. W żadnym przypadku nie będzie możliwe objęcie z pierwszeństwem niecałkowitej liczby Akcji Oferowanych. 

Na Datę Prospektu 22 180 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki jest notowanych na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez 

GPW. Zamiarem Spółki jest ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na tym samym rynku Jednostkowych Praw Poboru, Praw do Akcji 
oraz Akcji Oferowanych. 

Z uwagi na konieczność rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, do czasu dokonania rejestracji Akcje Oferowane reprezentowane będą 
przez Prawa do Akcji, które zostaną wydane inwestorom za pośrednictwem systemu rozliczeniowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 
S.A. („KDPW”) w drodze ich zapisania na rachunkach inwestorów. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji 
Oferowanych, Spółka wystąpi do KDPW o zarejestrowanie Akcji Oferowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Z 
chwilą ich rejestracji w depozycie, Prawa do Akcji wygasną, a rachunki inwestorów, na których zarejestrowane będą Prawa do Akcji w tym dniu, zostaną 
automatyczne uznane Akcjami Oferowanymi, w stosunku jedna Akcja Oferowana za jedno Prawo do Akcji.  

Niniejszy Prospekt stanowi prospekt emisyjny w formie jednolitego dokumentu w rozumieniu Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów 
wartościowych, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Rozporządzenia Komisji WE nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wdrażającego Dyrektywę 2003/71/WE. 

OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT 
NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWIEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA. ANI PROSPEKT, ANI 
PAPIERY WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA 
RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE Z PRZEPISAMI IMPLEMENTUJĄCYMI W DANYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM POSTANOWIENIA 
DYREKTYWY PROSPEKTOWEJ LUB ZGODNIE Z PRZEPISAMI AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. 

PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE NINIEJSZYM PROSPEKTEM NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE LUB SPRZEDAWANE POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ, CHYBA ŻE W DANYM PAŃSTWIE TAKA OFERTA LUB SPRZEDAŻ MOGŁABY ZOSTAĆ DOKONANA ZGODNIE Z PRAWEM, BEZ KONIECZNOŚCI SPEŁNIENIA 
JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH. KAŻDY INWESTOR ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ, KTÓRY ZAMIERZA UCZESTNICZYĆ W OFERCIE PUBLICZNEJ, POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI PRAW 
INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ SIĘ DO NIEGO STOSOWAĆ W TYM ZAKRESIE. OPIS NIEKTÓRYCH OGRANICZEŃ ZBYWALNOŚCI AKCJI OFEROWANYCH 
PRZEDSTAWIA ROZDZIAŁ „OGRANICZENIA MOŻLIWOŚCI NABYWANIA AKCJI OFEROWANYCH”. 

Akcje Oferowane ani inne papiery wartościowe objęte Prospektem nie zostały, ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 
1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities act of 1933, as amended). Oferta jest przeprowadzana wyłącznie poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki zgodnie z 
Regulacją S i jest skierowana do podmiotów spoza Stanów Zjednoczonych (ang. Non-US Persons) (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S). 

Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem łączy się z ryzykiem właściwym dla instrumentów finansowych rynku kapitałowego oraz ryzykiem związanym 
z działalnością Grupy Emitenta oraz z otoczeniem, w jakim Grupa URSUS prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka, z którymi inwestor powinien się zapoznać 
przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, znajduje się w rozdziale „Czynniki ryzyka”. 

 
Oferujący 

 

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. 

Ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa 

 

Data Prospektu 29 października 2012 r.  
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1. PODSUMOWANIE 
 

A. Wstęp i ostrzeżenia 

A.1 
Wstęp 

Niniejsze podsumowanie należy traktować wyłącznie jako wprowadzenie do Prospektu – 
zawiera ono informacje, które znajdują się w innych jego częściach. Należy podkreślić, że 
podsumowanie nie jest wyczerpujące i nie przedstawia wszystkich informacji istotnych z 
punktu widzenia inwestorów oraz decyzji o inwestycji w Akcje Oferowane, dlatego też 
decyzja o zainwestowaniu w Akcje Oferowane powinna być każdorazowo podejmowana w 
oparciu o treść całego Prospektu. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, potencjalni 
inwestorzy powinni uważnie przeczytać cały Prospekt, w szczególności rozdział „Czynniki 
ryzyka”, wszelkie aneksy oraz komunikaty aktualizujące do Prospektu wymagane 
obowiązującymi przepisami prawa, Sprawozdania Finansowe i inne informacje finansowe 
wraz z dotyczącymi ich notami objaśniającymi. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za 
szkodę powstałą w związku z niniejszym podsumowaniem (w tym podsumowaniem danych 
finansowych i operacyjnych) ani żadnym jego tłumaczeniem, chyba że podsumowanie 
wprowadza w błąd, jest niedokładne w świetle informacji zawartych w innych częściach 
Prospektu lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu. W wypadku wniesienia powództwa 
dotyczącego treści Prospektu do sądu w Państwie Członkowskim, potencjalny inwestor 
ponosi koszty ewentualnego tłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania 
przed sądem. Osoby, które sporządziły niniejsze podsumowanie (lub jakiekolwiek jego 
tłumaczenie), ponoszą odpowiedzialność cywilną jedynie za szkodę wyrządzoną w 
przypadku, gdy niniejsze podsumowanie wprowadza w błąd, jest nieprecyzyjne lub 
niespójne w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu, bądź gdy nie 
przedstawia, w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu, 
najważniejszych informacji mających pomóc inwestorom przy rozważaniu inwestycji w 
Akcje Oferowane. 

A.2 
Zgoda na 

wykorzystanie 
prospektu 

emisyjnego 

Zgoda emitenta lub osoby odpowiedzialnej za sporządzenie prospektu emisyjnego 
na wykorzystanie prospektu emisyjnego do celów późniejszej odsprzedaży papierów 
wartościowych lub ich ostatecznego plasowania przez pośredników finansowych.  

Wskazanie okresu ważności oferty, podczas którego pośrednicy finansowi mogą 
dokonywać późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego 
plasowania i na czas którego udzielana jest zgoda na wykorzystywanie prospektu 
emisyjnego. 

\Wszelkie inne jasne i obiektywne warunki, od których uzależniona jest zgoda, które 
mają zastosowanie do wykorzystywania prospektu emisyjnego.  

Wyróżniona wytłuszczonym drukiem informacja dla inwestorów o tym, że pośrednik 
finansowy ma obowiązek udzielać informacji na temat warunków oferty w chwili 
składania przez niego tej oferty. 

Nie dotyczy. Papiery wartościowe nie będą podlegały późniejszej odsprzedaży ani ich 
ostatecznemu plasowaniu przez pośredników finansowych. 

 
B. Emitent  

B.1 
Nazwa 

Emitenta 

Prawna (statutowa)  URSUS Spółka Akcyjna  

I handlowa nazwa emitenta. URSUS S.A. 

B.2 
Podstawow

e dane 
dotyczące 
Emitenta 

Siedziba   Dobre Miasto 

oraz forma prawna emitenta, Spółka akcyjna 

ustawodawstwo, zgodnie z którym 
emitent prowadzi swoją działalność, 

Rzeczypospolitej Polskiej  

a także kraj siedziby emitenta. Polska 

B.3 
Działalność 

Grupy 
Kapitałowej 

Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności 
emitenta oraz rodzaj prowadzonej przez emitenta działalności operacyjnej, wraz ze 
wskazaniem głównych kategorii sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, 
wraz ze wskazaniem najważniejszych rynków, na których emitent prowadzi swoją 
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działalność. 

Grupa URSUS jest uznanym na rynku krajowym producentem maszyn i urządzeń dla 
rolnictwa. Oferta asortymentowa Grupy obejmuje maszyny i urządzenia produkowane przez 
Spółkę, a także dystrybuowane maszyny innych producentów europejskich. Profilem Grupy 
jest produkcja i sprzedaż ciągników oraz maszyn rolniczych. Grupa zajmuje znaczącą 
pozycję na krajowym rynku producentów maszyn i urządzeń rolniczych dzięki silnej marce o 
120-letniej tradycji oraz ukierunkowaniu na wysoką jakość i nowoczesne wzornictwo 
produkowanych wyrobów.  

Grupa jest właścicielem jednego z najlepiej rozpoznawalnych znaków towarowych w 
rolnictwie – URSUS. Znak ten został nabyty przez Emitenta w czerwcu 2011 r. Marka 
URSUS cieszy się również wysoką rozpoznawalnością na rynkach europejskich. 

Działalność eksportowa jest istotnym obszarem działalności Grupy. Spółka eksportuje swoje 
wyroby m.in. do Szwecji, Norwegii, Holandii, Belgii, Czech, Chorwacji, Słowacji, Litwy, Łotwy 
oraz Rosji. 

Produkcja maszyn i urządzeń rolniczych prowadzona jest w czterech zakładach 
produkcyjnych w Polsce. Wysoka jakość produkowanych maszyn i urządzeń osiągana jest 
dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wysokim kwalifikacjom załogi oraz wdrożonym w 2000 
r. międzynarodowym standardom zarządzania zgodnym z certyfikatem ISO 9001: 2008. 
Grupa URSUS prowadzi intensywną działalność badawczo-rozwojową, której celem jest 
stała poprawa konkurencyjności poprzez podnoszenie jakości i użyteczności wyrobów, 
rozwój nowych produktów oraz zwiększenie efektywności kosztowej produkcji. W ostatnich 
dwóch latach Emitent otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia. 

Dystrybucja maszyn i urządzeń rolniczych realizowana jest poprzez sieć dealerską o zasięgu 
ogólnokrajowym, uzupełnioną przez fabryczne punkty sprzedaży Emitenta. Sieć dealerska 
jest na bieżąco monitorowana i rozwijana pod kątem optymalnego zapewnienia dostępu do 
oferty produktowej i obsługi serwisowej odbiorcom na terenie całego kraju. 

URSUS S.A. jest jedyną spółką z branży maszyn i urządzeń dla rolnictwa notowaną na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Dodatkowa działalność Grupy to produkcja i sprzedaż brykietu ze słomy prowadzona przez 
spółkę Bioenergia Invest S.A. 

W 2011 r. Grupa zrealizowała przychody ze sprzedaży w wysokości 172,4 mln zł. Zysk 
operacyjny wyniósł 2,3 mln zł, a zysk netto 1,3 mln zł. Sprzedaż eksportowa stanowiła w 
2011 r, 21,6% przychodów ogółem Grupy. Na dzień 31 grudnia 2011 r. zatrudnienie w 
Grupie wyniosło 739 osób. Poza spółką Bioenergia Invest, do Grupy Emitenta należą 
również: 

 URSUS sp. z o.o. - Spółka Zależna, która została zawiązana przez Emitenta w lipcu 
2011 r. w ramach realizacji strategii odbudowy marki URSUS. W Dacie Prospektu spółka 
nie prowadzi działalności operacyjnej. Planowana główna działalność operacyjna spółki 
to produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa. 

 Fabrika Traktora društvo sa ograničenom odgovornošču (D.O.O.) w Bijeljina w Bośni i 
Hercegowinie – Spółka współzależna, która została zawiązana przez Emitenta i Bobar 
Group d.o.o. w październiku 2012 r. (każdy z podmiotów posiada 50% w kapitale 
zakładowym spółki) w ramach realizacji strategii odbudowy pozycji handlowej marki 
URSUS na rynku bałkańskim. W dniu 10 października 2012 r. udziałowcy podjęli 
uchwałę o zmianie firmy spółki na „URSUS D.O.O.”, stosowny wniosek został złożony do 
sądu rejestrowego.  W Dacie Prospektu spółka nie prowadzi działalności operacyjnej. 
Planowana główna działalność operacyjna spółki to produkcja/montaż ciągników marki 
URSUS. 

 OBR Moto Lublin – Spółka Zależna, Na Datę Prospektu OBR Moto Lublin wchodzi w 
skład Grupy URSUS z uwagi na fakt, iż pomimo braku posiadania udziału w kapitale 
zakładowym tej spółki przez Emitenta, Spółka jest zastawnikiem udziałów tej spółki na 
podstawie umowy zastawniczej zawartej w dniu 2 marca 2012 r. Obecnie spółka 
prowadzi działalność badawczo-rozwojową. 

B.4a 
Tendencje 

Informacja na temat najbardziej znaczących tendencji z ostatniego okresu mających 
wpływ na emitenta oraz na branże, w których emitent prowadzi działalność. 

Od 31 grudnia 2011 r. do Daty Prospektu Grupa zaobserwowała następujące tendencje w 
prowadzonej działalności operacyjnej: 

 Wzrost przychodów ze sprzedaży o około 50% w stosunku do analogicznego okresu 
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2011 r. 

 Wzrost popytu rynkowego na ciągniki rolnicze (w okresie od stycznia do lipca 2012 r. 
zarejestrowano o 26,7% więcej nowych ciągników niż w analogicznym okresie 2011 r.) 
oraz związany z tym wzrost produkcji, odzwierciedlony również we wzroście 
osiągniętych przychodów ze sprzedaży oraz uzyskiwanych cen sprzedaży 

 Brak znaczących zmian w zakresie poziomu zapasów 

 Wzrost wartości eksportu we wszystkich oddziałach Spółki o około 40% w stosunku do 
analogicznego okresu 2011 r. 

B.5 
Opis Grupy 
Kapitałowej 

Opis grupy kapitałowej emitenta oraz miejsca emitenta w tej grupie – w przypadku 
emitenta, który jest częścią grupy. 

Na Datę Prospektu POL – MOT Holding S.A. posiada bezpośrednio 13.732.242 Akcji 
stanowiących 61,91% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 61,91% udziału w 
głosach na Walnym Zgromadzeniu. Podmiotem dominującym wobec POL – MOT Holding 
S.A. jest spółka INVEST MOT sp. z o.o. (53,84 % udziału w kapitale zakładowym i w głosach 
na walnym zgromadzeniu), a podmiotem dominującym wobec INVEST MOT sp. z o.o. (a 
więc podmiotem pośrednio dominującym wobec POL – MOT Holding S.A.) jest Pan Andrzej 
Zarajczyk, który posiada 55,6% udziałów w kapitale zakładowym czyli 1112 z 2000 udziałów. 
Posiadając akcje, które dają prawo do większości głosów na Walnym Zgromadzeniu, ww. 
akcjonariusz, a pośrednio Pan Andrzej Zarajczyk, będący zarazem Przewodniczącym Rady 
Nadzorczej Emitenta, może wywierać wpływ na decyzje Walnego Zgromadzenia oraz na 
strategię i politykę rozwoju realizowaną przez Emitenta. 

 

B.6 

Znaczni 
Akcjo- 

nariusze 
Emitenta 

W zakresie znanym emitentowi, imiona i nazwiska (nazwy) osób, które, w sposób 
bezpośredni lub pośredni, mają udziały w kapitale emitenta lub prawa głosu 
podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego emitenta, wraz z podaniem 
wielkości udziału każdej z takich osób. 

Należy wskazać, czy znaczni akcjonariusze emitenta posiadają inne prawa głosu, jeśli 
ma to zastosowanie. 

W zakresie, w jakim znane jest to emitentowi, należy podać, czy emitent jest 
bezpośrednio lub pośrednio podmiotem posiadanym lub kontrolowanym oraz 
wskazać podmiot posiadający lub kontrolujący, a także opisać charakter tej kontroli. 

POL – MOT Holding S.A., posiada bezpośrednio 13.732.242 Akcji stanowiących 61,91% 
 udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 61,91%  udziału w głosach na Walnym 
Zgromadzeniu Akcje POL – MOT Holding S.A., nie są uprzywilejowane ani nie podlegają 
ograniczeniu w wykonywaniu prawa głosu. Podmiotem dominującym wobec POL – MOT 
Holding S.A. jest spółka INVEST MOT sp. z o.o, a podmiotem dominującym wobec INVEST 
MOT sp. z o.o. (a więc podmiotem pośrednio dominującym wobec POL – MOT Holding S.A.) 
jest Andrzej Zarajczyk.  

B.7 

Wybrane 
dane 

finansowe 

Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące emitenta, 
przedstawione dla każdego roku obrotowego okresu objętego historycznymi 
informacjami finansowymi, jak również dla następującego po nim okresu 
śródrocznego, wraz z porównywalnymi danymi za ten sam okres poprzedniego roku 
obrotowego, przy czym wymóg przedstawiania porównywalnych informacji 
bilansowych uznaje się za spełniony przez podanie informacji bilansowych na koniec 
roku. 

Należy dołączyć opis znaczących zmian sytuacji finansowej i wyniku operacyjnego 
emitenta w okresie objętym najważniejszym historycznymi informacjami finansowymi 
lub po zakończeniu tego okresu. 

Zaprezentowane w niniejszym rozdziale historyczne informacje finansowe Emitenta za lata 
2009-2011 oraz za I półrocze 2012 r. obejmują jednostkowe sprawozdanie finansowe 
Emitenta za 2009 r., skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy za lata 2010 i 2011 
oraz śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za I półrocze 2012 r. wraz 
z danymi porównywalnymi za I półrocze 2011 r. sporządzone według Międzynarodowych 
Standardów Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię 
Europejską. 

Zamieszczone w niniejszym Prospekcie skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy 
zostały sporządzone i przedstawione w formie zgodnej z tą, jaka zostanie przyjęta w 
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skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2012, z uwzględnieniem standardów i 
zasad rachunkowości oraz przepisów prawnych mających zastosowanie do tegorocznego 
sprawozdania finansowego Grupy URSUS. 

Sprawozdanie finansowe Emitenta za 2009 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
Grupy Emitenta za 2011 r. wraz z danymi porównawczymi za rok 2010 zostało zbadane 
przez BDO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
Grupy za 2010 r. wraz z danymi porównawczym za rok 2009 zostało zbadane przez Wessly 
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe 
Grupy za I półrocze 2012 r. wraz z danymi porównywalnymi za I półrocze 2011 r. zostało 
poddane przeglądowi przez BDO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Tabela: Wybrane historyczne informacje finansowe Emitenta i Grupy Emitenta w okresie objętym 
historycznymi informacjami finansowymi (tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) 

  

I pół. 2012 
Grupa 

(niezbada
ne) 

I pół. 2011 
Grupa 

(niezbada
ne) 

2011 
Grupa 

(zbadane) 

2011 
Grupa  

(zbadane) 

2009 
Emitent 

(zbadane) 

Przychody ze sprzedaży 119 903 80 449 172 359 122 834 107 146 

Zysk (strata) brutto na sprzedaży 19 035 11 190 25 698 16 740 15 697 

EBITDA 10 455 4 224 7 796 5 373 7 308 

EBIT (Zysk operacyjny) 7 500 1 483 2 347 3 3 205 

Zysk przed opodatkowaniem 5 947 181 980 -363 1 123 

Zysk netto 5 793 87 1 318 -1 148 365 

 

  

I pół. 2012 
Grupa 

(niezbada
ne) 

I pół. 2011 
Grupa 

(niezbada
ne) 

2011 
Grupa 

(zbadane) 

2010 
Grupa  

(zbadane) 

2009 
Emitent 

(zbadane) 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej  

2 715 1 577 4 797 -6 345 15 992 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej  

-5 513 -1 469 -3 603 -7 209 -6 477 

Wpływy 3 363 627 1 899 559 

Wydatki -5 516 -1 832 -4 230 -9 108 -7 036 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 

3 044 -2 250 -2 858 12 014 -6 684 

Wpływy  7 921 2 282 3 932 16 243 0 

Wydatki -4 877 -4 532 -6 790 -4 229 -6 684 

 

 
30.06.2012 

Grupa 
(niezbadane)  

31.12.2011 
Grupa 

(zbadane) 

31.12.2010 
Grupa 

(zbadane) 

31.12.2009 
Grupa 

(zbadane)  

Aktywa razem 192 564 175 744 138 616 110 969 

Aktywa trwałe 86 361 86 470 75 491 56 838 

Aktywa obrotowe 106 203 89 274 63 125 54 131 

Zapasy 49 724 48 469 38 302 34 668 

Należności handlowe oraz pozostałe należności 54 287 38 823 21 702 14 641 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 623 1 377 2 965 4 492 

Zobowiązania razem 119 105 108 078 72 268 47 299 

Zobowiązania długoterminowe  20 134 23 762 19 036 9 599 

 w tym kredyty i dłużne papiery wartościowe  4 190 4 674 5 560 0 

Zobowiązania krótkoterminowe 98 971 84 316 53 232 37 700 

w tym kredyty i dłużne papiery wartościowe  36 580 30 319 26 454 15 771 

Kapitał własny 73 459 67 666 66 348 63 670 

Kapitał zakładowy 22 180 22 180 22 180 22 180 

Liczba akcji (szt.)  22 180 000 22 180 000 22 180 000 22 180 000 

Zysk na jedną akcję zwykłą (zł) 0,26 0,06 -0,05 0,02 

Źródło: Sprawozdania Finansowe. 

Zysk na działalności operacyjnej Spółki w 2009 r. wyniósł 3,2 mln zł, a w 2010 r. wyniósł -3 
tys. zł. Główną przyczyną spadku wyniku operacyjnego w 2010 r. był wzrost kosztów 
sprzedaży o 6,0 mln zł, który przyczynił się do spadku wyniku na sprzedaży po 
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uwzględnieniu kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu. Znaczący wpływ na 
wysokość wyniku operacyjnego w 2010 r. miało ponadto dodatnie saldo pozostałej 
działalności w kwocie 6,0 mln zł. W 2011 r. Grupa URSUS zrealizowała wynik operacyjny w 
kwocie 2,3 mln zł, czego główną przyczyną był rozwój działalności Grupy i związany z tym 
wzrost zysku ze sprzedaży o 54% oraz dodatnie saldo pozostałej działalności operacyjnej w 
wysokości 1,5 mln zł. W I półroczu 2012 r. Grupa osiągnęła wysoki wynik brutto na 
sprzedaży w kwocie 19,0 mln zł (11,2 mln zł w I półroczu 2011 r.) oraz dodatnie saldo 
pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 1,9 mln zł (0,8 mln zł w I półroczu 2011 r.). W 
rezultacie wynik operacyjny wyniósł 7,5 mln zł w porównaniu do 1,5 mln zł w analogicznym 
okresie poprzedniego roku. 

B.8 

Informacje 
finansowe 
pro forma 

Wybrane najważniejsze informacje finansowe pro forma, ze wskazaniem ich 
charakteru. Przy wybranych najważniejszych informacjach finansowych pro forma 
należy wyraźnie stwierdzić, że ze względu na ich charakter, informacje finansowe pro 
forma dotyczą sytuacji hipotetycznej, a tym samym nie przedstawiają rzeczywistej 
sytuacji finansowej spółki ani jej wyników. 

Nie dotyczy. Emitent nie sporządzał informacji finansowych pro forma, ponieważ nie 
zaistniały przesłanki do sporządzenia takich informacji. 

B.9 

Prognozy 
lub szacunki 

wyników 

W przypadku prognozowania lub szacowania zysków należy podać wielkość liczbową. 

Nie dotyczy. Emitent nie sporządził prognoz finansowych ani szacunków wyników. 

B.10 

Zastrzeże- 
nia Biegłego 
Rewidenta 

Opis charakteru wszystkich zastrzeżeń zawartych w raporcie biegłego rewidenta w 
odniesieniu do historycznych informacji finansowych. 

Nie dotyczy. W odniesieniu do historycznych informacji finansowych Biegli Rewidenci wydali 
opinie bez zastrzeżeń. 

B.11 

Kapitał 
obrotowy 

W przypadku gdy poziom kapitału obrotowego emitenta nie wystarcza na pokrycie 
jego obecnych potrzeb, należy załączyć wyjaśnienie. 

Nie dotyczy. Poziom kapitału obrotowego Grupy Emitenta wystarcza na pokrycie jej 
obecnych potrzeb. 

 
C. Papiery wartościowe 

C.1 
Akcje 

Oferowane 

Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub 
dopuszczenia do obrotu, w tym ewentualny kod identyfikacyjny papierów 
wartościowych. 

Przedmiot oferty stanowi od 1 do 11.090.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości 
nominalnej 1 zł każda. Ponadto przedmiotem dopuszczenia do obrotu jest 22.180.000 
jednostkowych praw poboru akcji serii N, do 11.090.000 praw do akcji zwykłych na 
okaziciela serii N oraz do 11.090.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N. Akcje zwykłe na 
okaziciela serii N, po asymilacji oznaczone będą kodem ISIN PLPMWRM00012. 

C.2 
Waluta emisji 

Waluta emisji papierów wartościowych. 

Akcje emitowane są w złotych (zł). 

C.3 
Kapitał 

zakładowy 
Emitenta 

Liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i 
nieopłaconych w pełni.  

Wartość nominalna akcji lub wskazanie, że akcje nie mają wartości nominalnej. 

Akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych jest 22.180.000,00 (dwadzieścia dwa miliony sto 
osiemdziesiąt tysięcy)  o wartości nominalnej 1,00 zł  (jeden złoty) każda, wyemitowanych i 
nieopłaconych w pełni nie ma. 

C.4 
Prawa 

związane z 
Akcjami 

Opis praw związanych z papierami wartościowymi. 

Akcje Emitenta, jako akcje zwykłe, dysponują uprawnieniami wynikającymi z przepisów 
ustrojowych spółek akcyjnych, w tym do dywidendy, do głosu, do sumy (kwoty) likwidacyjnej, 
praw mniejszości i praw zaskarżania uchwał WZA, do pierwszeństwa objęcia nowych akcji. 

PDA uprawniają ich posiadaczy do Akcji Serii N Emitenta z chwilą dokonania przydziału tych 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Akcja_(prawo)
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akcji do momentu zarejestrowania Akcji Nowej Emisji w depozycie papierów wartościowych 
prowadzonym przez KDPW. 

C.5 
Ograniczenia 
zbywalności 

Akcji 

Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów 
wartościowych. 

Akcje Emitenta nie podlegają ograniczeniom w zbywaniu. 

C.6 

Dopuszczenie 
do obrotu na 

rynku 
regulowanym 

Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o 
dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz wskazanie wszystkich rynków 
regulowanych, na których papiery wartościowe są lub mają być przedmiotem obrotu. 

Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent ubiega się o dopuszczenie akcji oferowanych 
oraz PDA i Praw Poboru do obrotu na rynku regulowanym podstawowym GPW. 

Akcje Emitenta są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym podstawowym prowadzonym 
przez GPW.  

C.7 

Polityka 
dywidendy 

Opis polityki dywidendy. 

Decyzje o podziale zysku, w tym przeznaczaniu na dywidendę podejmuje Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie. W dywidendzie uczestniczą wszystkie Akcje. Zgodnie ze strategią rozwoju 
Emitenta, przyszły zysk Emitenta winien być w pierwszej kolejności przeznaczany na rozwój 
i inwestycje, w tym w pierwszej kolejności na prowadzony program inwestycyjny. 

 
D. Ryzyko 

D.1 
Czynniki 
ryzyka 

związane z 
działalnością 

Grupy i jej 
otoczeniem 

Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla 
emitenta lub jego branży. 

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Grupa prowadzi działalność 

 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w Polsce i w Europie 

 Ryzyko związane z rynkiem działalności Grupy URSUS 

 Ryzyko związane z nasileniem konkurencji na rynkach działalności Grupy URSUS 

 Ryzyko związane z kształtowaniem się kursów walutowych 

 Ryzyko związane z sytuacją na rynku surowców 

 Ryzyko zmian stóp procentowych 
Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy 

 Ryzyko awarii systemów informatycznych 

 Ryzyko związane z czasowym wstrzymaniem produkcji w wyniku awarii, zniszczenia lub 
utraty majątku 

 Ryzyko związane z niewywiązywaniem się odbiorców z terminów płatności 

 Ryzyko podatkowe związane z działalnością Emitenta oraz  z transakcjami z podmiotami 
powiązanymi 

 Ryzyko związane z wpływem dominującego akcjonariusza na decyzje podejmowane 
przez Emitenta 

 Ryzyko związane z wpływem dominującego akcjonariusza na decyzje podejmowane 
przez Emitenta 

 Ryzyko związane z wymogiem quorum dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia  

 Ryzyko związane z zadłużeniem Grupy 

 Ryzyko związane z realizacją celów emisji 

 Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży 

 Ryzyko związane z zatrudnianiem pracowników i utrzymaniem wykwalifikowanej kadry 

 Ryzyko związane ze współpracą z kluczowym odbiorcą 

 Ryzyko niezrealizowania celów strategicznych założonych przez Grupę URSUS 

 Ryzyko związane z pracami badawczo-rozwojowymi 

 Ryzyko związane z udzielanymi gwarancjami 

D.3 
Czynniki 
ryzyka 

związane z 
Akcjami 
Emitenta 

Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla 
papierów wartościowych. 

Ryzyka związane z ofertą, rynkiem kapitałowym i wtórnym obrotem akcjami 

 Ryzyko związane z niedojściem emisji Akcji Oferowanych do skutku 

 Ryzyko związane ze złożeniem i opłaceniem zapisu na Akcje Oferowane 

 Ryzyko związane z nakazem wstrzymania rozpoczęcia oferty publicznej, ubiegania się o 
dopuszczenie lub zakazem ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów 
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wartościowych do obrotu na rynku regulowanym w przypadku naruszenia prawa przez 
Emitenta 

 Ryzyko wykluczenia Jednostkowych Praw Poboru, PDA lub Akcji z obrotu na rynku 
regulowanym 

 Ryzyko zawieszenia obrotu Jednostkowymi Prawami Poboru, PDA lub Akcjami na GPW 

 Akcjonariusze, którzy nie nabędą Akcji Oferowanych w Ofercie, mogą ponieść stratę, a 
ich udział w kapitale Emitenta oraz ogólnej liczbie głosów może ulec rozwodnieniu 

 Ryzyko niedopuszczenia lub niewprowadzenia do obrotu na rynku podstawowym GPW 
Jednostkowych Praw Poboru, PDA lub Akcji Oferowanych 

 Cena Jednostkowych Praw Poboru, PDA oraz Akcji może ulegać wahaniom  

 Płynność Jednostkowych Praw Poboru, PDA i Akcji może być ograniczona 

 W przypadku niepowodzenia lub niedojścia Oferty do skutku, Inwestorzy, którzy nabyli 
Jednostkowe Prawa Poboru na rynku wtórnym poniosą stratę  

 Ryzyko odstąpienia od Oferty lub zawieszenia Oferty 

 Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez 
Komisję za niewykonywanie przez Emitenta obowiązków wynikających z przepisów 
prawa 

 Ryzyko związane z naruszeniem przepisów związanych z prowadzeniem akcji 
promocyjnej 

 
E. Oferta 

E.1 
Wpływy z 

emisji i 
koszty 
oferty 

Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowe koszty emisji lub oferty ogółem, w 
tym szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego. 

Spółka oczekuje, iż z emisji Akcji Serii N uzyska wpływy brutto około 7,5 mln zł, a po 
uwzględnieniu kosztów emisji zaprezentowanych poniżej, wpływy netto wyniosą około 7,2 
mln zł.  

Szacunkowe koszty Oferty ponoszone przez Spółkę Kwota (tys. zł) 

Sporządzenie Prospektu, doradztwo i oferowanie 310 

Promocja Oferty 0 

Wynagrodzenie subemitenów 0 

Druk i dystrybucja Prospektu, opłaty dla GPW, KDPW i inne 30 
Razem 340 

Źródło: Spółka. 

Oprócz opłacenia Ceny Emisyjnej, akcjonariusz bądź inwestor składający zapis na Akcje 
Oferowane może być obowiązany do uiszczenia dodatkowych opłat bądź kosztów 
związanych z realizacją oraz rozliczeniem złożonego zapisu oraz zapisaniem PDA oraz Akcji 
Oferowanych na rachunku papierów wartościowych danego akcjonariusza bądź inwestora. 
Wysokość tych opłat bądź kosztów będzie uzależniona od obowiązujących w tym zakresie 
uregulowań dotyczących opłat i kosztów firmy inwestycyjnej pośredniczącej w złożeniu 
zapisu na Akcje Oferowane, realizacji oraz rozliczeniu takiego zapisu oraz zapisaniem PDA 
oraz Akcji Oferowanych na rachunku papierów wartościowych.  

Zwraca się także uwagę inwestorom, że wpłaty na Akcje Serii N nie są oprocentowane i w 
przypadku zwrotu nadpłaconej kwoty, inwestorowi nie przysługują odsetki, ani 
odszkodowanie. 

E.2a 
Cele emisji 

Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieniężnych, szacunkowa wartość 
netto wpływów pieniężnych. 

Celem przeprowadzenia emisji Akcji Serii N jest pozyskanie środków finansowych na 
wsparcie procesów inwestycyjnych planowanych na lata 2012-2013: 

 Rozbudowa linii do produkcji ciągników rolniczych w Oddziale w Lublinie w celu 
przystosowania zakładu do produkcji minimum 2 000 szt. ciągników rocznie, w tym 
remont i adaptacja hal montażowych, zakup niezbędnego wyposażenia oraz 
wykonanie oprzyrządowania do produkcji kabin i ciągników, a także modernizacja 
wyrobów produkowanych w tym Oddziale (prace badawczo-rozwojowe) – około 4,3 
mln zł. 

 Zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń w celu modernizacji i udoskonalenia 
procesów technologicznych w Oddziale w Dobrym Mieście – około 2,9 mln zł. 

Intencją Spółki jest wykorzystanie środków z Oferty do końca 2013 r. 

Spółka oczekuje, iż z emisji Akcji Serii N uzyska wpływy brutto około 7,5 mln zł, a po 
uwzględnieniu kosztów emisji zaprezentowanych powyżej, wpływy netto wyniosą około 7,2 
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mln zł.  

E.3 
Warunki 
Oferty 

Opis warunków oferty. 

Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się od 1 do 11.090.000 akcji zwykłych na 
okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 zł każda emitowanych przez URSUS S.A. z 
siedzibą w Dobrym Mieście oraz ubiega się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na 
rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. 22.180.000 Jednostkowych Praw Poboru nie więcej niż 
11.090.000 PDA i nie więcej niż 11.090.000 Akcji Oferowanych. 

Przed Dniem Prawa Poboru, Zarząd Spółki określi ostateczną sumę, o jaką kapitał 
zakładowy zostanie podwyższony oraz poda do publicznej wiadomości informację o 
ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych, jaka zostanie zaoferowana do objęcia, oraz o liczbie 
Akcji Oferowanych przypadającej na 1 Jednostkowe Prawo Poboru. Informacje, o których 
mowa w poprzednim zdaniu, zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób, w jaki 
został udostępniony niniejszy Prospekt, oraz w drodze Raportu Bieżącego. 

Jednocześnie przed Dniem Prawa Poboru Zarząd określi cenę emisyjną Akcji Oferowanych. 
Informacja o Cenie Emisyjnej zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki 
został udostępniony niniejszy Prospekt, oraz w drodze Raportu Bieżącego. 

Dniem Prawa Poboru jest 16 listopada 2012 r. 

Liczba Akcji Oferowanych, do których objęcia uprawniać będzie 1 Jednostkowe Prawo 
Poboru, zależy od ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, jaka zostanie zaoferowana do 
objęcia. Akcje Oferowane nieobjęte w ramach wykonania Jednostkowych Praw Poboru oraz 
w ramach Zapisów Dodatkowych składanych przez upoważnionych akcjonariuszy Zarząd 
przydzieli według własnego uznania podmiotom, które złożą zapisy w odpowiedzi na 
zaproszenie Zarządu. W żadnym przypadku nie będzie możliwe objęcie z pierwszeństwem 
niecałkowitej liczby Akcji Oferowanych. 

Przewidywany harmonogram 

do 13 listopada 2012 roku Publikacja Prospektu,  

do 13 listopada 2012 roku Informacja o Cenie Emisyjnej oraz Informacja o 
ostatecznej liczbie oferowanych Akcji Oferowanych 

16 listopada 2012 roku Dzień Prawa Poboru* 

22 listopada 2012 roku Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu 
Jednostkowych Praw Poboru oraz Zapisów 
Dodatkowych 

19-23 listopada 2012 roku Notowanie Jednostkowych Praw Poboru na GPW 

28 listopada 2012 roku Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu 
Jednostkowych Praw Poboru oraz Zapisów 
Dodatkowych 

6 grudnia 2012 roku Przyjmowanie zapisów w odniesieniu do Akcji 
Oferowanych, na które nie złożono zapisów w 
wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru lub w 
Zapisach Dodatkowych 

7 grudnia 2012 roku Przydział Akcji Oferowanych 

21 grudnia 2012 roku – lub w 
zbliżonym terminie 

Pierwsze notowanie PDA 

Cena Akcji 

Cena Emisyjna zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został 
udostępniony niniejszy Prospekt oraz w drodze raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 
Ustawy o Ofercie Publicznej, w terminie wskazanym w harmonogramie Oferty powyżej. 

Zapisy 

Osoby uprawnione do zapisania się na Akcje Oferowane w wykonaniu Jednostkowych Praw 
Poboru mogą złożyć zapis maksymalnie na liczbę Akcji Oferowanych wynikających z 
posiadanych Jednostkowych Praw Poboru. W przypadku, gdy liczba Akcji Oferowanych, co 
do których danej osobie przysługuje pierwszeństwo ich objęcia na podstawie posiadanych 
przez nią Jednostkowych Praw Poboru, jest liczbą niecałkowitą, osoba ta może zapisać się 
maksymalnie na liczbę Akcji Oferowanych wynikającą z zaokrąglenia liczby Akcji 
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Oferowanych, co do których przysługuje jej pierwszeństwo ich objęcia w dół do najbliższej 
liczby całkowitej. Ostateczną liczbę Akcji Oferowanych, przydzielonych osobie, która złożyła 
zapis na Akcje Oferowane w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru ustala się poprzez 
pomnożenie liczby Jednostkowych Praw Poboru objętych wszystkimi ważnymi zapisami 
złożonymi przez tę osobę, przez liczbę Akcji Oferowanych, do objęcia których uprawniać 
będzie jedno Jednostkowe Prawo Poboru, a następnie zaokrąglenie otrzymanego w ten 
sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej. Niezależnie od tego zaokrąglenia, 
wykorzystane przy takim zapisie każde Jednostkowe Prawo Poboru jest uważane za 
wykonane w całości. 

W powyższych granicach dopuszczalne jest złożenie przez jedną osobę uprawnioną wielu 
zapisów w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru. Minimalną wielkością zapisu w 
wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru jest 1 Akcja Oferowana. 

Osobami uprawnionymi do złożenia Zapisu Dodatkowego w terminie wykonania 
Jednostkowych Praw Poboru są osoby, które były akcjonariuszami na koniec Dnia Prawa 
Poboru. Nie mogą natomiast złożyć Zapisu Dodatkowego osoby, które nie były 
akcjonariuszami Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru, a które nabyły Jednostkowe Prawa 
Poboru. Osoby te mogą jedynie złożyć zapis w ramach wykonania Jednostkowych Praw 
Poboru. 

Zapis Dodatkowy składany w jednym podmiocie przyjmującym zapisy na Akcje Oferowane 
nie może być większy niż zapis obejmujący maksymalną na liczbę Akcji Serii N będącą 
przedmiotem Oferty Publicznej. W powyższych granicach dopuszczalne jest złożenie wielu 
Zapisów Dodatkowych. Minimalną wielkością Zapisu Dodatkowego jest 1 Akcja Oferowana. 

Osoby uprawnione do zapisania się na Akcje Oferowane w wykonaniu Jednostkowych Praw 
Poboru mogą dokonywać zapisów na Akcje Oferowane w domach maklerskich lub bankach 
prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których mają zapisane Jednostkowe 
Prawa Poboru. W przypadku osób uprawnionych posiadających Jednostkowe Prawa Poboru 
zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez banki powiernicze, 
zapisy na Akcje Oferowane mogą być składane zgodnie z zasadami składania zleceń przez 
klientów banku powierniczego. 

Osoby uprawnione do złożenia Zapisów Dodatkowych mogą składać zapisy na Akcje 
Oferowane w domach maklerskich lub bankach prowadzących rachunki papierów 
wartościowych, w których na rachunkach papierów wartościowych osoby te miały zapisane 
Akcje na koniec Dnia Prawa Poboru. 

Akcje Oferowane nieobjęte zapisami składanymi w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru 
oraz Zapisami Dodatkowymi Zarząd przydzieli inwestorom, którzy złożą zapisy wyłącznie na 
zaproszenie Zarządu.  

Inwestor zaproszony przez Zarząd do złożenia zapisu na Akcje Serii N nie objęte w wyniku 
Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych, może złożyć zapis na liczbę Akcji Serii N 
wskazaną w wystosowanym do niego zaproszeniu. Inwestor taki powinien złożyć zapis w 
siedzibie Oferującego, tj. w Domu Inwestycyjnym BRE Banku S.A., ul. Wspólna 47/49, 00-
684 Warszawa, w terminie wskazanym w harmonogramie Oferty powyżej. 

Wpłaty na Akcje 

Zapisy na Akcje Oferowane w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru oraz Zapisy 
Dodatkowe powinny zostać opłacone w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Akcji 
Oferowanych objętych danym zapisem i ich Ceny Emisyjnej. Powinno to nastąpić najpóźniej 
wraz z dokonaniem zapisu. 

Wpłata na Akcje Oferowane powinna zostać dokonana w środkach pieniężnych w gotówce 
lub przelewem, w walucie polskiej, w sposób akceptowany przez dom maklerski lub bank 
prowadzący rachunki papierów wartościowych przyjmujący zapis. 

Zapisy na Akcje Oferowane nieobjęte zapisami składanymi w wykonaniu Jednostkowych 
Praw Poboru i Zapisami Dodatkowymi powinny zostać opłacone w kwocie wynikającej z 
iloczynu liczby Akcji Oferowanych objętych danym zapisem i Ceny Emisyjnej. Opłacenie 
Akcji Oferowanych powinno nastąpić w dniu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane 
nieobjęte zapisami składanymi w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru i Zapisami 
Dodatkowymi. Niedokonanie wpłaty na Akcje Oferowane skutkuje bezskutecznością zapisu 
w zakresie Akcji Oferowanych, na jakich pełne opłacenie nie wystarczyła dokonana wpłata. 
Wpłata na Akcje Oferowane powinna zostać dokonana w środkach pieniężnych, w walucie 
polskiej, przelewem na rachunek wskazany przez Oferującego. 

Przydział 

Osobom składającym zapisy na Akcje Oferowane w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru 
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przydzielona zostanie liczba Akcji Oferowanych wynikająca ze skutecznie złożonego przez 
nich i w pełni opłaconego zapisu. 

W przypadku nieobjęcia zapisami złożonymi w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru 
wszystkich Akcji Oferowanych, nieobjęte w ten sposób Akcje Oferowane zostaną 
przeznaczone na realizację skutecznie złożonych i w pełni opłaconych Zapisów 
Dodatkowych. Jeżeli Zapisy Dodatkowe opiewać będą na większą liczbę Akcji Oferowanych 
niż pozostająca do objęcia, zostanie dokonana proporcjonalna, w stosunku do wielkości 
Zapisów Dodatkowych, redukcja Zapisów Dodatkowych. Zaokrąglenia liczby przydzielanych 
Akcji Oferowanych będą dokonywane w dół do najbliższej liczby całkowitej. Akcje Oferowane 
nie przyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone kolejno subskrybentom, którzy 
dokonali zapisów na największą liczbę Akcji Oferowanych, a w przypadku równych zapisów 
o przydziale zadecyduje losowanie. W każdym wypadku na żaden Zapis Dodatkowy nie 
zostanie dokonany przydział większej liczby Akcji Oferowanych aniżeli objęta tym zapisem. 

Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru oraz w ramach 
Zapisów Dodatkowych zostaną przydzielone według uznania Zarządu, wyłącznie w 
odpowiedzi na skutecznie złożone i w pełni opłacone zapisy, dokonane w odpowiedzi na 
zaproszenie Zarządu. 

Rozliczenie 

Rozliczenie Oferty nastąpi za pośrednictwem KDPW. Zwrot środków pieniężnych osobom, 
którym nie przydzielono Akcji Oferowanych, lub których zapisy zostały zredukowane, 
zostanie dokonany zgodnie z dyspozycją wskazaną przez subskrybenta w formularzu 
zapisu, w terminie 5 dni roboczych od dnia przydziału. W przypadku niedojścia emisji do 
skutku zwrot wpłat nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia o niedojściu emisji 
do skutku. W przypadku odstąpienia od Oferty przez Emitenta, zwrot wpłat nastąpi w 
terminie 5 dni roboczych od dnia opublikowania raportu bieżącego o odstąpieniu od Oferty w 
trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Zwrot nadpłat i wpłat nastąpi bez 
jakichkolwiek odsetek, odszkodowań lub zwrotu wydatków, w tym kosztów poniesionych 
przez subskrybenta w związku z subskrybowaniem Akcji Oferowanych lub ceny nabycia 
Jednostkowych Praw Poboru na rynku wtórnym. 

Wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu giełdowego 

Obrót Jednostkowymi Prawami Poboru 

Obrót Jednostkowymi Prawami Poboru odbywać się będzie zgodnie z regulacjami GPW. 
Intencją Emitenta jest, aby obrót Jednostkowymi Prawami Poboru rozpoczął się w 
następnym dniu po Dniu Prawa Poboru (czyli w dniu 19 listopada 2012 r.) oraz trwał do 
czwartego dnia sesyjnego poprzedzającego zakończenie przyjmowania zapisów w 
wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru oraz Zapisów Dodatkowych, czyli do 23 listopada 
2012 r. Niezależnie od tego, obrót Jednostkowymi Prawami Poboru może mieć miejsce 
także w drodze czynności cywilnoprawnych zawieranych poza rynkiem regulowanym. 
Niewykonane Jednostkowe Prawo Poboru wygaśnie wraz z zakończeniem przyjmowania 
zapisów na Akcje Oferowane. Osoba, której ono przysługiwało, nie będzie uprawniona do 
jakichkolwiek świadczeń w jego miejsce. 

Notowanie Akcji Oferowanych 

Przed rozpoczęciem Oferty Spółka złoży do KDPW wniosek o podjęcie uchwały przez 
Zarząd KDPW o rejestracji PDA oraz o warunkowej rejestracji Akcji Oferowanych. 
Niezwłocznie po zakończeniu przydziału Akcji Oferowanych Zarząd złoży do GPW wniosek o 
wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW Praw do Akcji. Niezwłocznie po 
zakończeniu przydziału Akcji Oferowanych Zarząd złoży wniosek do sądu rejestrowego w 
sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o Akcje Oferowane. Po rejestracji 
podwyższenia kapitału zakładowego Zarząd złoży wniosek o wprowadzenie Akcji 
Oferowanych do obrotu na rynku podstawowym GPW. 

Dotychczas istniejące Akcje Spółki były przedmiotem obrotu na rynku podstawowym GPW. 
Akcje notowane są pod kodem ISIN PLPMWRM00012. 

E.4 
Podmioty 
zaangażo- 

wane w 
Ofertę 

Opis interesów, włącznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub 
oferty. 

Doradca Prawny - Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Głuchowski Siemiątkowski 
Zwara i Partnerzy w Sopocie – jest powiązana z Emitentem w zakresie wynikającym z 
umowy z dnia  9 sierpnia 2012 r. obejmującej przygotowanie części prawnej Prospektu.  

Spośród osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację opisanej wyżej umowy, żadna z 
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tych osób nie jest powiązana ze Spółką ani też nie posiada akcji Emitenta.  

Nie istnieją inne porozumienia pomiędzy Doradcą Prawnym, Emitentem bądź znaczącymi 
akcjonariuszami Emitenta, które wiązałyby powodzenie wprowadzenia akcji Emitenta na 
rynek regulowany z interesem ekonomicznym Doradcy Prawnego.  

Doradca Finansowy BRE Corporate Finance S.A. w Warszawie - jest powiązany z 
Emitentem w zakresie wynikającym z zawartej umowy z dnia 14 sierpnia 2012 roku, 
obejmującej świadczenie usług i doradztwo w projekcie dotyczącym emisji oraz 
wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym GPW. 

Działania Doradcy Finansowego obejmują w szczególności doradztwo przy sporządzeniu 
wybranych części Prospektu. 

Nie istnieją porozumienia pomiędzy Doradcą Finansowym, Emitentem bądź znaczącymi 
akcjonariuszami Emitenta, które wiązałyby powodzenie wprowadzenia akcji Emitenta na 
rynek regulowany z interesem ekonomicznym Doradcy Finansowego.  
 
Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w Warszawie – jest powiązany z Emitentem w zakresie 
wynikającym z zawartej umowy z dnia 14 sierpnia 2012 roku o świadczenie usług 
doradczych dotyczących emisji oraz wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu na rynku 
regulowanym GPW. 
Działania Oferującego obejmują w szczególności czynności zlecone przez Emitenta 
związane z doradztwem na rzecz Emitenta dotyczących wprowadzenia Akcji do obrotu na 
rynku regulowanym GPW, przygotowania dokumentacji emisji Akcji oraz wprowadzenia akcji 
Emitenta do obrotu na rynku regulowanym GPW.  

Nie istnieją porozumienia pomiędzy Oferującym, Emitentem bądź znaczącymi 
akcjonariuszami Emitenta, które wiązałyby powodzenie wprowadzenia Akcji na rynek 
regulowany z interesem ekonomicznym Oferującego. 

E.5 
Oferujący 
Umowy 
„lockup” 

Imię i nazwisko (nazwa) osoby lub podmiotu oferującego papier wartościowy do 
sprzedaży. 

Firmą inwestycyjną pełniącą funkcję podmiotu oferującego Akcje Oferowane w ramach 
Oferty jest Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie 
Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lockup”: strony, których to dotyczy; oraz 
wskazanie okresu objętego zakazem sprzedaży. 

Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lockup” nie były zawierane. 

E.6 
Rozwodni

enie 

Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego 
ofertą. 

W przypadku oferty subskrypcji skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, 
należy podać wielkość i wartość procentową natychmiastowego rozwodnienia, jeśli 
nie dokonają oni subskrypcji na nową ofertę. 

Według najlepszej wiedzy Spółki na Datę Prospektu akcjonariat Spółki przedstawia się 
następująco. 

Akcjonariusz 
Liczba 
akcji 

Liczba głosów 
na Walnym 

Zgromadzeniu 

% udział w 
strukturze 

akcjonariatu 

POL-MOT Holding S.A. 13 732 242 13 732 242 61,9% 

Agnieszka Buchajska łącznie z podmiotem powiązanym 
Renale Management Limited 

1 129 144 1 129 144 5,1% 

Pozostali 7 318 614 7 318 614 33,0% 

Razem 22 180 000 22 180 000 100,0% 

Źródło: Spółka. 

W ramach Oferty przeprowadzona zostanie emisja 11 090 000 Akcji Serii N. Poniżej podano 
wielkość i wartość natychmiastowego rozwodnienia w sytuacji, kiedy objęte zostaną 
wszystkie Akcje Serii N. 

Akcjonariusz 
Liczba 
akcji 

Liczba głosów na 
Walnym 

Zgromadzeniu 

% udział w 
strukturze 

akcjonariatu 

Akcje Serii A-M 22 180 000 22 180 000 66,7% 

Akcje Serii N 11 090 000 11 090 000 33,3% 

Razem 33 270 000 33 270 000 100,0% 

Źródło: Spółka. 

Poniżej zaprezentowano strukturę akcjonariatu Spółki po przeprowadzeniu emisji Akcji Serii 
N, przy założeniu że żaden z obecnych akcjonariuszy Spółki nie wykona prawa poboru oraz 
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że zostaną objęte wszystkie Akcje Serii N. 

Akcjonariusz 
Liczba 
akcji 

Liczba głosów na 
Walnym 

Zgromadzeniu 

% udział w 
strukturze 

akcjonariatu 

POL-MOT Holding S.A. 13 732 242 13 732 242 41,3% 

Agnieszka Buchajska łącznie z podmiotem powiązany 
Renale Management Limited 

1 129 144 1 129 144 3,4% 

Pozostali 7 318 614 7 318 614 22,0% 

Nowi akcjonariusze 11 090 000 11 090 000 33,3% 

Razem 33 270 000 3 270 000 100,0% 

Źródło: Spółka. 

Poniżej przedstawiono strukturę akcjonariatu Spółki po przeprowadzeniu emisji Akcji Serii N, 
przy założeniu że wszyscy obecni akcjonariusze Spółki wykonają prawo poboru. 

Akcjonariusz 
Liczba 
akcji 

Liczba głosów na 
Walnym 

Zgromadzeniu 

% udział w 
strukturze 

akcjonariatu 

POL-MOT Holding S.A. 20 598 363 20 598 363 61,9% 

Agnieszka Buchajska łącznie z podmiotem powiązanym 
Renale Management Limited 1 693 716 1 693 716 5,1% 

Pozostali 10 977 921 10 977 921 33,0% 

Razem 33 270 000 33 270 000 100,0% 

Źródło: Spółka. 

E.7 
Koszty 

pobierane 
od 

inwestora 

Szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego. 

Zwraca się uwagę, iż oprócz opłacenia Ceny Emisyjnej, akcjonariusz bądź inwestor 
składający zapis na Akcje Oferowane może być obowiązany do uiszczenia dodatkowych 
opłat bądź kosztów związanych z realizacją oraz rozliczeniem złożonego zapisu oraz 
zapisaniem PDA oraz Akcji Oferowanych na rachunku papierów wartościowych danego 
akcjonariusza bądź inwestora. Wysokość tych opłat bądź kosztów będzie uzależniona od 
obowiązujących w tym zakresie uregulowań dotyczących opłat i kosztów firmy inwestycyjnej 
pośredniczącej w złożeniu zapisu na Akcje Oferowane, realizacji oraz rozliczeniu takiego 
zapisu oraz zapisaniem PDA oraz Akcji Oferowanych na rachunku papierów wartościowych.  

Zwraca się także uwagę inwestorom, że wpłaty na Akcje Serii N nie są oprocentowane i w 
przypadku zwrotu nadpłaconej kwoty, inwestorowi nie przysługują odsetki, ani 
odszkodowanie. 
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2. CZYNNIKI RYZYKA 
 

Przed podjęciem decyzji o nabyciu Akcji Oferowanych inwestorzy powinni mieć na uwadze przedstawione poniżej czynniki ryzyka, 
niezależnie od informacji zawartych w pozostałych częściach Prospektu. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie są jedynymi, które 
mogą dotyczyć Grupy Emitenta i prowadzonej przez nią działalności. W przyszłości mogą wystąpić ryzyka trudne do przewidzenia w 
chwili obecnej, np. powstałe w wyniku zdarzeń nieprzewidywalnych lub nadzwyczajnych, na które obecnie Emitent oraz jego Grupa w 
chwili przygotowywania niniejszego Prospektu nie mają wpływu. Należy podkreślić, że spełnienie się któregokolwiek z wymienionych 
poniżej czynników ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na prowadzoną przez Emitenta działalność, sytuację finansową, a 
także wyniki z prowadzonej działalności oraz kształtowanie się rynkowego kursu Akcji Emitenta. Poza ryzykami opisanymi poniże j 
inwestowanie w Akcje wiąże się również z ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego. Przedstawiając czynniki ryzyka 
w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich ważności. 

 

2.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Grupa prowadzi działalność 

2.1.1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w Polsce i w Europie 

Sytuacja finansowa Grupy Emitenta jest uzależniona od sytuacji ekonomicznej w Polsce i w Europie (przede 
wszystkim w krajach Europy Zachodniej). Na wyniki finansowe generowane przez Grupę URSUS mają wpływ m.in. 
tempo wzrostu PKB, poziom inflacji, wzrost poziomu inwestycji, stopa bezrobocia oraz polityka fiskalna państwa. 
Korzystna koniunktura gospodarcza wpływa pozytywnie na nastroje gospodarcze oraz sytuację finansową 
gospodarstw rolnych, a tym samym na popyt inwestycyjny w zakresie ich rozwoju i modernizacji. Pogorszenie ogólnej 
sytuacji makroekonomicznej może przyczynić się do ograniczenia zapotrzebowania na maszyny i urządzenia rolnicze. 

2.1.2. Ryzyko związane z rynkiem działalności Grupy URSUS 

Plany rozwoju Grupy URSUS budowane są między innymi w oparciu o prognozy popytu na maszyny i urządzenia 
rolnicze, który uzależniony jest w głównej mierze od dostępności środków z funduszy UE przeznaczonych na rozwój 
gospodarstw rolnych. W związku z tym wszelkie zmiany w zakresie wielkości i dostępności środków z funduszy UE w 
kolejnych latach lub też przesunięcie w czasie realizacji odpowiednich programów funduszy europejskich 
przeznaczonych na rozwój i modernizację produkcji rolniczej mogą ograniczyć potencjalne możliwości rozwoju Grupy 
URSUS oraz wpłynąć negatywnie na osiągane przez nią wyniki finansowe. Dodatkowo ewentualne wystąpienie 
trudności natury organizacyjnej lub proceduralnej w realizacji poszczególnych programów pomocowych może 
skutkować niepełnym wykorzystaniem finansowania ze strony UE przez rolników, a tym samym ograniczyć popyt na 
produkty Grupy i wpłynąć negatywnie na osiągane przez nią wyniki finansowe. 

2.1.3. Ryzyko związane z nasileniem konkurencji na rynkach działalności Grupy URSUS 

Grupa URSUS prowadzi działalność na konkurencyjnym rynku, na którym działają podmioty zarówno krajowe, jak i 
zagraniczne. Nie można w przyszłości wykluczyć umacniania pozycji rynkowej konkurentów Grupy URSUS wskutek 
przejęć innych przedsiębiorstw z branży bądź pozyskania nowych źródeł finansowania. 

Na działalność Grupy URSUS może mieć także wpływ pojawienie się nowych konkurentów, w tym znaczących 
podmiotów zagranicznych, którzy również dostrzegą pozytywne perspektywy rozwoju rynku producentów maszyn 
rolniczych w Polsce. Ewentualny wzrost poziomu konkurencji na rynkach działalności Grupy może negatywnie 
wpłynąć na poziom jej przychodów oraz realizowanych marż i w efekcie na osiągane wyniki finansowe. 

2.1.4. Ryzyko związane z kształtowaniem się kursów walutowych 

Zarówno część sprzedaży jak i znacząca większość zakupów Grupy URSUS realizowana jest w walutach obcych 
(głównie EUR). W 2011 r. sprzedaż Grupy realizowana w walutach obcych wyniosła 22% sprzedaży ogółem (w tym 
19% sprzedaży ogółem stanowiła sprzedaż denominowana w EUR), natomiast udział zakupów materiałów do 
produkcji realizowanych w walutach obcych w zakupach ogółem wyniósł 48% (w tym 87% to zakupy realizowane w 
EUR). Istnieje zatem ryzyko niekorzystnego wpływu zmian kursów walutowych (wzmocnienie kursów walut obcych, w 
tym w szczególności EUR, względem waluty polskiej) na osiągane przez Grupę URSUS wyniki finansowe. 

2.1.5. Ryzyko związane z sytuacją na rynku surowców 

Podstawowym surowcem wykorzystywanym przez Spółkę w procesie produkcyjnym jest stal. Ceny stali na rynku 
światowym są silnie uzależnione od sytuacji makroekonomicznej. W okresach dobrej koniunktury gospodarczej ceny 
stali rosną, natomiast w okresach dekoniunktury wykazują spadek. Ewentualny wzrost cen stali może przełożyć się na 
spadek marż realizowanych przez Grupę, a tym samym wpłynąć negatywnie na osiągane przez nią wyniki finansowe. 

2.1.6. Ryzyko zmian stóp procentowych 

Grupa Emitenta jest stroną umów kredytowych opartych na zmiennych stopach WIBOR, LIBOR oraz EURIBOR. W 
związku z tym Grupa URSUS jest narażona na ryzyko zmian stóp procentowych, zarówno w odniesieniu do 
zaciągniętych kredytów, jak również w przypadku zaciągania nowego lub refinansowania istniejącego zadłużenia. 
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Ewentualny wzrost stóp procentowych może spowodować wzrost kosztów finansowych Grupy URSUS, a tym samym 
wpłynąć negatywnie na osiągane przez nią wyniki finansowe. 

 

2.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy 

2.2.1. Ryzyko awarii systemów informatycznych 

Istotnym aktywem Grupy URSUS są wykorzystywane systemy informatyczne pozwalające na sprawną i terminową 
obsługę sprzedaży oraz procesów produkcyjnych. Ewentualna utrata, częściowa lub całkowita, związana z awarią 
systemów komputerowych Grupy URSUS mogłaby negatywnie wpłynąć na bieżącą działalność Grupy i tym samym na 
osiągane przez nią wyniki finansowe. 

2.2.2. Ryzyko związane z czasowym wstrzymaniem produkcji w wyniku awarii, zniszczenia lub utraty 
majątku 

Grupa URSUS w prowadzonej działalności na rynku producentów maszyn i urządzeń rolniczych wykorzystuje 
specjalistyczną infrastrukturę techniczną. W przypadku ewentualnej awarii, zniszczenia lub utraty rzeczowego majątku 
trwałego (w tym w szczególności parku maszynowego) Grupy może wystąpić ryzyko czasowego wstrzymania 
produkcji, co może przejściowo doprowadzić do opóźnień w terminowej realizacji zamówień złożonych przez klientów, 
a tym samym wpłynąć negatywnie na osiągane przez Grupę Emitenta wyniki finansowe. 

2.2.3. Ryzyko związane z niewywiązywaniem się odbiorców z terminów płatności 

Specyfika działalności produkcyjnej prowadzonej przez Grupę URSUS polega na konieczności zaangażowania 
znaczącego kapitału obrotowego na potrzeby realizacji zamówień na maszyny i urządzenia rolnicze z uwagi na 
relatywnie wysoką ich wartość. Standardowe terminy płatności stosowane przez Grupę wynoszą od 14 do 30 dni. W 
związku z tym w przypadku nieterminowego wywiązywania się odbiorców ze zobowiązań wobec Grupy Emitenta 
istnieje ryzyko pogorszenia się jej płynności finansowej oraz w konsekwencji osiąganych przez nią wyników 
finansowych. 

2.2.4. Ryzyko podatkowe związane z działalnością Emitenta oraz z transakcjami z podmiotami powiązanymi 

Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych, podatku od 
nieruchomości czy składek na ubezpieczenia społeczne podlegają zmianom, wskutek czego niejednokrotnie brak jest 
odniesienia do utrwalonych regulacji bądź precedensów prawnych. Obowiązujące przepisy zawierają również 
niejasności, które powodują różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno między 
organami państwowymi, jak i między organami państwowymi i spółkami. Rozliczenia podatkowe oraz inne, na 
przykład celne czy dewizowe, mogą być przedmiotem kontroli władz, które uprawnione są do nakładania kar, a 
ustalone w wyniku kontroli dodatkowe kwoty zobowiązań muszą zostać spłacone wraz z odsetkami. 

Ponadto Emitent zawierał i będzie w przyszłości zawierał transakcje z podmiotami powiązanymi. W opinii Emitenta 
wszystkie takie transakcje zostały zawarte i będą zawierane w przyszłości na warunkach rynkowych. Nie można 
jednak wykluczyć ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe rynkowego charakteru ww. transakcji, co 
mogłoby skutkować wzrostem zobowiązań podatkowych Grupy URSUS, a tym samym mogłoby mieć nieznacznie 
negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki Grupy. 

2.2.5. Ryzyko związane z wpływem dominującego akcjonariusza na decyzje podejmowane przez Emitenta 

Na Datę Prospektu akcjonariusz posiadający ponad 5%, tj. udziału w kapitale zakładowym Emitenta POL – MOT 
Holding S.A., posiada bezpośrednio 13.732.242 Akcji stanowiących 61,91%  udziału w kapitale zakładowym Emitenta 
oraz 61,91% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu. Podmiotem dominującym wobec POL – MOT Holding S.A. 
jest spółka INVEST MOT sp. z o.o. (53,84 % udziału w kapitale zakładowym i w głosach na walnym zgromadzeniu), a 
podmiotem dominującym wobec INVEST MOT sp. z o.o. (a więc podmiotem pośrednio dominującym wobec POL – 
MOT Holding S.A.) jest Pan Andrzej Zarajczyk, który posiada 55,6% udziałów w kapitale zakładowym czyli 1112 z 
2000 udziałów. Posiadając akcje, które dają prawo do większości głosów na Walnym Zgromadzeniu, ww. 
akcjonariusz, a pośrednio Pan Andrzej Zarajczyk, będący zarazem Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta, 
może wywierać wpływ na decyzje Walnego Zgromadzenia oraz na strategię i politykę rozwoju realizowaną przez 
Emitenta. 

2.2.6. Ryzyko związane z wymogiem quorum dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia 

Na Datę Prospektu POL – MOT Holding S.A. posiada bezpośrednio 13.732.242 Akcji stanowiących 61,91%  udziału w 
kapitale zakładowym Emitenta. Po przeprowadzeniu emisji Akcji Serii N, w przypadku kiedy żaden z obecnych 
akcjonariuszy Spółki nie wykona prawa poboru oraz gdy zostaną objęte wszystkie Akcje Serii N udział POL-MOT 
Holding S.A. w kapitale zakładowym Emitenta wyniesie 41,3 %, co z uwagi na treść § 34 Statutu Emitenta 
wymagającego dla ważności Walnego Zgromadzenia obecności co najmniej 50 % reprezentowanego na nim kapitału 
zakładowego może stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania Emitenta.  
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2.2.7. Ryzyko związane z zadłużeniem Grupy 

Grupa URSUS korzysta i zamierza korzystać w przyszłości z finansowania dłużnego w postaci kredytów bankowych 
(finansowanie bieżącej działalności operacyjnej oraz prowadzonych inwestycji), leasingu finansowego (środki 
transportu, sprzęt komputerowy, wyposażenie) oraz innych instrumentów dłużnych. Na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz 
30 czerwca 2012 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz pozostałe zobowiązania finansowe stanowiły 25% 
sumy bilansowej Grupy. Ewentualne istotne pogorszenie się płynności Grupy może spowodować, że Grupa może nie 
być w stanie spłacać zobowiązań odsetkowych oraz kapitału wynikających z zawartych umów finansowych lub też 
może nie być w stanie spełnić dodatkowych warunków (tzw. kowenantów) zapisanych w umowach finansowych. W 
takim przypadku zadłużenie Grupy z tytułu kredytów bankowych może zostać częściowo lub w całości postawione w 
stan natychmiastowej wymagalności, a w razie braku jego spłaty, instytucje finansujące będą mogły skorzystać z 
zabezpieczeń udzielonego finansowania ustanowionych na aktywach Grupy. 

2.2.8. Ryzyko związane z realizacją celów emisji  

W przypadku gdyby wpływy z emisji Akcji Serii N okazały się niewystarczające do zrealizowania celów emisji 
wskazanych w pkt 3 Prospektu lub gdyby faktycznie uzyskane wpływy były niższe od oczekiwanych, Emitent, w miarę 
możliwości będzie dodatkowo korzystał z finansowania dłużnego, poprzez zaciągnięcie kredytów bankowych, leasing 
lub też poprzez emisję dłużnych papierów wartościowych. Wielkość i warunki pozyskanego finansowania dłużnego 
byłyby uzależnione od zdolności kredytowej Grupy. Niższe od oczekiwanych wpływy z emisji Akcji Serii N mogą 
wpłynąć na opóźnienia w realizacji programu inwestycyjnego objętego celami emisji lub też na potencjalny wzrost 
kosztów jego finansowania, a w konsekwencji negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Grupy URSUS. 

Brak możliwości realizacji zakładanych celów emisyjnych m.in. ze względu na pozyskanie niższych od zakładanych 
wpływów z emisji, potencjalne przesunięcie w czasie realizacji przyjętych celów emisyjnych lub zmiana celów 
emisyjnych może spowodować, iż zamierzone wyniki ekonomiczne związane z ich realizacją mogą odsunąć się w 
czasie bądź mogą zostać niezrealizowane w zakładanym wymiarze, co może mieć negatywny wpływ na działalność, 
wyniki i sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju Grupy. 

2.2.9. Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży 

Branża producentów maszyn i urządzeń rolniczych, w której Grupa URSUS prowadzi działalność, charakteryzuje się 
sezonowością, która wynika z specyfiki działalności sektora rolnego. Sprzedaż maszyn i urządzeń rolniczych 
prowadzona jest przez cały rok, z nieznacznym obniżeniem sprzedaży w okresie zimowym oraz okresach 
intensywnych prac polowych. Zjawisko sezonowości ma wpływ na marże i wyniki finansowe realizowane w 
poszczególnych miesiącach i kwartałach oraz wpływa na zróżnicowane zapotrzebowanie Grupy na kapitał obrotowy. 

2.2.10. Ryzyko związane z zatrudnianiem pracowników i utrzymaniem wykwalifikowanej kadry 

Grupa URSUS prowadzi działalność w branży, w której zasoby ludzkie i kompetencje pracowników stanowią istotne 
aktywa oraz jeden z kluczowych czynników sukcesu. Wiedza, umiejętności i doświadczenie członków Zarządu oraz 
innych osób zajmujących kluczowe stanowiska w Grupie, a także pracowników na stanowiskach robotniczych 
(spawacze, ślusarze, tokarze) stanowią czynniki kluczowe z punktu widzenia interesów strategicznych Grupy URSUS. 
W przypadku drastycznej utraty wykwalifikowanej kadry (odejście większości kluczowych pracowników) Grupa może 
przejściowo nie być w stanie w zastąpić ich nowymi osobami, co mogłoby w krótkim okresie niekorzystnie wpłynąć na 
działalność Grupy Emitenta. 

2.2.11. Ryzyko związane z współpracą z kluczowym odbiorcą 

Spółka posiada jednego odbiorcę produkowanych maszyn rolniczych, którego udział w przychodach ze sprzedaży 
Grupy przekracza próg 10% (w 2011 r. wskaźnik ten wyniósł 10,1%, a w I półroczu 2012 r. – 14%). Odbiorcą tym jest 
spółka działająca pod firmą B.V. Hinmanweg 19, 7575 BE Oldenzaal, (Holandia), która jest odbiorcą wozów 
paszowych, produkowanych w oddziale Emitenta w Opalenicy. W wykonaniu umowy o współpracy o charakterze 
ramowym strony zawierają poszczególne umowy dotyczące produkcji przez Emitenta określonych maszyn, w umowie 
o współpracy nie zostało zawarte zobowiązanie do składania zamówień na określonym poziomie (nie określono 
minimalnego poziomu zakupów), ani zobowiązanie do sprzedaży określonej ilości maszyn. Wielkość obrotu jest 
wynikiem zawieranych przez strony umów wykonawczych, podobnie jak w przypadku obrotu z innymi podmiotami. 
Ewentualna utrata tego odbiorcy może mieć znaczący negatywny wpływ na sytuację finansową oraz wyniki osiągane 
przez Grupę Emitenta. 

2.2.12. Ryzyko niezrealizowania celów strategicznych założonych przez Grupę URSUS 

Zarząd podejmuje wszelkie możliwe działania mające na celu realizację zamierzeń strategii rozwoju Grupy, opisane w 
punkcie 11.2 Prospektu, co należy traktować jako zobowiązanie do działania z najwyższą starannością wymaganą od 
osób profesjonalnie zajmujących się zarządzaniem spółkami kapitałowymi, a nie jako gwarancję realizacji powyższych 
celów. Na osiągnięcie zamierzonych przez Grupę Emitenta celów strategicznych ma bowiem wpływ wiele czynników 
zewnętrznych, niezależnych od Zarządu, które pomimo działania z najwyższą starannością i według najwyższych 
profesjonalnych standardów nie będą możliwe do przewidzenia. Do czynników takich należą nieprzewidywalne 
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zdarzenia rynkowe, zmiany przepisów prawnych bądź sposobu ich interpretacji, czy też zdarzenia o charakterze klęsk 
żywiołowych. 

Ponadto przy ocenie szans realizacji przez Grupę Kapitałową Emitenta jej celów strategicznych nie jest możliwe 
wykluczenie popełnienia przez osoby odpowiedzialne błędów w ocenie sytuacji na rynku i podjęcia na jej podstawie 
nietrafnych decyzji, które mogą negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy 
rozwoju Grupy Emitenta. 

Dodatkowo, strategia rozwoju Grupy URSUS zakłada m.in. rozwój poprzez wprowadzanie nowych wyrobów do 
oferowanego asortymentu, w tym również zwiększenie importu bezpośredniego w zakupach nowych maszyn i 
urządzeń rolniczych, które nie są produkowane przez Spółkę, a które poszerzają zakres oferty Emitenta. 
Wprowadzenie na rynek nowych produktów może wiązać się z ryzykiem wystąpienia problemów z odpowiednim 
lokowaniem produktów na rynku, a także wpłynąć negatywnie na wielkość sprzedaży dotychczasowych produktów 
Grupy URSUS, co mogłoby z kolei wywrzeć negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Grupę w 
przyszłości. 

2.2.13. Ryzyko związane z pracami badawczo-rozwojowymi 

Presja konkurencyjna w branży producentów maszyn i urządzeń rolniczych sprawia, że przedsiębiorstwa stale 
ponoszą koszty nakładów na prace badawczo-rozwojowe mające na celu stałe udoskonalanie produkowanych 
maszyn i urządzeń oraz wdrażanie nowych lub ulepszonych rozwiązań technologicznych adekwatnych do aktualnych 
trendów rynkowych i zapotrzebowania ze strony odbiorców. 

Istnieje ryzyko, iż niewłaściwa polityka prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej przełoży się na zmniejszenie 
konkurencyjności produkowanych maszyn i urządzeń, bądź też nie wszystkie środki wydatkowane na tę działalność 
przełożą się na zakładany wzrost przychodów i zysków Grupy URSUS. 

2.2.14. Ryzyko związane z udzielanymi gwarancjami 

W związku z prowadzoną działalnością Grupa ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady sprzedanych 
maszyn i urządzeń rolniczych. Nie można wykluczyć ryzyka, że odbiorcy produktów Grupy będą zgłaszać roszczenia z 
tytułu gwarancji o wartości wyższej niż wartość rezerwy utworzonej w księgach rachunkowych z tego tytułu. 
Ewentualne wystąpienie takiej sytuacji mogłoby wpłynąć negatywnie na wyniki finansowe Grupy. 

 

 

2.3. Ryzyka związane z ofertą, rynkiem kapitałowym i wtórnym obrotem akcjami 

2.3.1. Ryzyko związane z niedojściem emisji Akcji Oferowanych do skutku 

Emisja Akcji Oferowanych nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy: (i) żadna z Akcji Oferowanych nie zostanie objęta 
zapisem i właściwie opłacona w okresie subskrypcji; (ii) Zarząd nie zgłosi do właściwego sądu uchwały o 
podwyższeniu kapitału zakładowego (Uchwały Emisyjnej) w terminie dwunastu miesięcy od dnia zatwierdzenia 
Prospektu oraz nie później niż po upływie jednego miesiąca od dnia przydziału Akcji Oferowanych; (iii) zostanie 
wydane prawomocne orzeczenie sądu odmawiające zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w 
drodze emisji Akcji Oferowanych. W przypadku określenia przez Zarząd, na podstawie upoważnienia wynikającego z 
przepisów art. 432 § 4 KSH oraz postanowień Uchwały Emisyjnej, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych będących 
przedmiotem Oferty Publicznej innej niż minimalna bądź maksymalna liczba Akcji Oferowanych określona w Uchwale 
Emisyjnej, emisja Akcji Oferowanych nie dojdzie do skutku również w przypadku nieobjęcia Akcji Oferowanych w 
liczbie określonej przez Zarząd. 

Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Oferowanych zależy również od 
złożenia przez Zarząd oświadczenia, w którym określi on kwotę podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta na 
podstawie liczby Akcji Oferowanych objętych ważnymi zapisami. Złożenie powyższego oświadczenia odbywa się na 
podstawie art. 310 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH. Oświadczenie powinno określać wysokość objętego kapitału 
zakładowego z zachowaniem warunków określonych w Uchwale Emisyjnej. Niezłożenie przez Zarząd powyższego 
oświadczenia spowoduje niemożność rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji 
Oferowanych, a tym samym niedojście emisji Akcji Oferowanych do skutku. 

W wskazanych powyżej przypadkach może nastąpić na pewien czas zamrożenie środków finansowych wpłaconych 
przez inwestorów, a inwestorzy mogą ponieść stratę, bowiem kwoty wpłacone na pokrycie Ceny Emisyjnej zostaną 
zwrócone subskrybentom bez odsetek, odszkodowań lub zwrotu wydatków, w tym kosztów poniesionych przez 
subskrybentów w związku z subskrybowaniem Akcji Oferowanych lub ceny nabycia Jednostkowych Praw Poboru na 
rynku wtórnym.  

W przypadku niedojścia emisji Akcji Oferowanych do skutku po wprowadzeniu Praw do Akcji do obrotu giełdowego, 
inwestorzy posiadający PDA na rachunku papierów wartościowych otrzymają zwrot środków pieniężnych (bez 
odsetek) w kwocie odpowiadającej iloczynowi liczby PDA i Ceny Emisyjnej. Dla inwestorów, którzy nabędą PDA na 
GPW, może to oznaczać poniesienie straty w sytuacji, gdy cena, którą zapłacą oni na rynku za PDA, będzie wyższa 
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od Ceny Emisyjnej. W wyniku zwrotu inwestorom Ceny Emisyjnej na powyższych zasadach, inwestorzy mogą również 
osiągnąć dochód podlegający opodatkowaniu w kwocie stanowiącej nadwyżkę ceny zwróconej przez Emitenta ponad 
kwotę faktycznie zapłaconą przez inwestora za PDA, jeżeli nastąpi obrót PDA, który podlegać będzie opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym. Emitent zwróci inwestorom Cenę Emisyjną ze swoich własnych środków. 

W sytuacji niedojścia do skutku emisji Akcji Oferowanych, osoba mająca PDA otrzyma jedynie zwrot środków w 
wysokości iloczynu liczby posiadanych PDA oraz Ceny Emisyjnej. Może oznaczać to poniesienie straty w sytuacji, gdy 
cena zapłacona za PDA na rynku jest wyższa od Ceny Emisyjnej. Ponadto, w takim przypadku, osoby mające PDA 
nie będą uprawnione do jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu wydatków, w tym kosztów poniesionych w związku 
z subskrybowaniem Akcji Oferowanych lub ceny nabycia Jednostkowych Praw Poboru na rynku wtórnym. 

2.3.2. Ryzyko związane ze złożeniem i opłaceniem zapisu na Akcje Oferowane 

Zwraca się uwagę inwestorów na fakt, że wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza 
zapisu na Akcje Oferowane w Ofercie ponosi inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z wymaganych elementów, 
może zostać uznany za nieważny. Zapisy dokonywane pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu zostaną uznane 
za nieważne. 

Brak wpłaty w terminie określonym w Prospekcie powoduje nieważność całego zapisu. Wpłata niepełna oznacza, iż 
zapis jest ważny z zastrzeżeniem, że w trakcie dokonywania przydziału Akcji Oferowanych podstawą do przydziału 
będzie liczba Akcji Oferowanych, za które została dokonana wpłata. Wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają 
oprocentowaniu. 

2.3.3. Ryzyko związane z nakazem wstrzymania rozpoczęcia oferty publicznej, ubiegania się o dopuszczenie 
lub zakazem ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na 
rynku regulowanym w przypadku naruszenia prawa przez Emitenta 

Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia 
przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta, wprowadzającego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, 
subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta lub wprowadzającego albo uzasadnionego podejrzenia, 
że takie naruszenie może nastąpić, KNF może: 

 nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej przebiegu, 
na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub 

 zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia, lub 

 opublikować, na koszt emitenta lub wprowadzającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w 
związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą. 

Zgodnie z art. 17 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia 
przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu 
na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta lub podmioty występujące w imieniu lub 
na zlecenie emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może: 

 nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na 
rynku regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych; 

 zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku 
regulowanym; 

 opublikować, na koszt emitenta informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem się o 
dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. 

Ponadto, zgodnie z art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej KNF może zastosować ww. środki w przypadku, gdy z treści 
dokumentów lub informacji składanych do KNF lub przekazywanych do publicznej wiadomości, wynika, że: 

 oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej oferty lub 
ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów; 

 istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta, 

 działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie 
może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle przepisów prawa 
może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta, lub  

 status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa i w świetle tych przepisów istnieje 
ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny 
wpływ na ich ocenę.  

W przypadku, gdy KNF zastosuje wobec Emitenta sankcje opisane powyżej, może to spowodować zamrożenie na 
pewien czas środków finansowych inwestorów, a w przypadku objęcia przez inwestorów akcji i zakazaniu przez KNF 
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dopuszczenia akcji na rynku regulowanym ograniczy to znacząco możliwość zbywania nabytych przez inwestorów 
akcji Emitenta. 

Dodatkowo, wstrzymanie dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym lub rozpoczęcia notowań papierów 
wartościowych może nastąpić w przypadkach wskazanych w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Na 
podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdy wymaga tego 
bezpieczeństwo obrotu na rynku regulowanym lub jest zagrożony interes inwestorów, GPW, na żądanie Komisji, 
wstrzymuje dopuszczenie do obrotu na tym rynku lub rozpoczęcie notowań wskazanymi przez Komisję papierami 
wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. 

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 4c Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi Komisja, w przypadku otrzymania 
od organu nadzoru nad rynkiem regulowanym w innym państwie członkowskim informacji o wystąpieniu przez ten 
organ z żądaniem wstrzymania dopuszczenia do obrotu określonego instrumentu finansowego, występuje do GPW z 
takim żądaniem, o ile nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów ani nie zagrozi bezpieczeństwu 
obrotu. 

2.3.4. Ryzyko wykluczenia Jednostkowych Praw Poboru, PDA lub Akcji z obrotu na rynku regulowanym 

Zgodnie z art. 96 Ustawy o Ofercie, w przypadku niespełnienia przez spółkę publiczną określonych tam wymogów 
prawnych, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych tej 
spółki z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć, przy uwzględnieniu w szczególności sytuacji finansowej podmiotu, 
na który kara jest nakładana, karę pieniężną w wysokości do 1 mln PLN, albo zastosować obie sankcje łącznie. W 
przypadku wydania takiej decyzji przez KNF, zgodnie z § 31 ust. 1 pkt. 4 Regulaminu GPW, Zarząd GPW wyklucza jej 
papiery wartościowe z obrotu giełdowego. 

Zarząd GPW jest uprawniony do wykluczenia instrumentów finansowych z obrotu giełdowego w okolicznościach 
wskazanych w Regulaminie GPW. Zgodnie z § 31 ust. 1 Regulaminu GPW, Zarząd GPW wyklucza instrumenty 
finansowe z obrotu giełdowego: (i) jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona, (ii) na żądanie KNF zgłoszone zgodnie 
z przepisami Ustawy o Obrocie, (iii) w przypadku zniesienia ich dematerializacji, lub (iv) w przypadku wykluczenia ich z 
obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru tj. KNF. Zarząd GPW może wykluczyć instrumenty 
finansowe z obrotu giełdowego: (i) jeżeli przestały one spełniać warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego na 
danym rynku, inne niż wskazane w § 31 ust. 1 pkt 1 Regulaminu GPW (np. warunek nieograniczonej zbywalności), (ii) 
jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na GPW, (iii) na wniosek emitenta, (iv) 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, (v) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo 
uczestników obrotu, (vi) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub 
przekształceniu, (vii) jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym 
instrumencie finansowym, (viii) wskutek podjęcia przez emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy 
prawa, (ix) wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 

Zgodnie z art. 176 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki 
wymienione w art. 157 i 158 Ustawy o Obrocie, lub nie wypełnia albo niewłaściwie wypełnia obowiązki wynikające z 
przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5 Ustawy o Obrocie, KNF może: 

(i) wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym; albo 

(ii) nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 mln PLN; albo 

(iii) wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku 
regulowanym, nakładając jednocześnie karę pieniężną określoną w punkcie powyżej. 

Ponadto, zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o Obrocie, GPW na żądanie KNF wyklucza z obrotu wskazane przez KNF 
papiery wartościowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku 
regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powoduje naruszenie interesów inwestorów. 

Emitent nie może zagwarantować, że Jednostkowe Prawa Poboru, PDA lub Akcje nie zostaną wykluczone z obrotu na 
rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. 

2.3.5. Ryzyko zawieszenia obrotu Jednostkowymi Prawami Poboru, PDA lub Akcjami na GPW 

Zgodnie z § 30 Regulaminu GPW, Zarząd GPW może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na GPW na okres do 
trzech miesięcy: (i) na wniosek emitenta, (ii) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników 
obrotu, (iii) jeśli emitent narusza przepisy zawarte w Regulaminie GPW. Ponadto, zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o 
Obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi jest 
dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku 
regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, GPW na żądanie 
KNF, może wykluczyć z obrotu papiery wartościowe lub instrumenty finansowe wskazane przez KNF maksymalnie na 
jeden miesiąc. Emitent nie może zagwarantować, że obrót Jednostkowymi Prawami Poboru, PDA lub Akcjami nie 
zostanie zawieszony w oparciu o wskazane podstawy. 
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2.3.6. Akcjonariusze, którzy nie nabędą Akcji Oferowanych w Ofercie, mogą ponieść stratę, a ich udział w 
kapitale Emitenta oraz ogólnej liczbie głosów może ulec rozwodnieniu 

Jeżeli akcjonariusz Emitenta nie wykona przysługującego mu prawa poboru i nie dokona zapisu na Akcje Oferowane 
w Ofercie ani nie sprzeda swoich niewykonanych Jednostkowych Praw Poboru, wówczas Jednostkowe Prawa Poboru 
wygasną, a akcjonariusz może ponieść stratę. W tym przypadku proporcjonalny udział akcjonariusza, który nie 
wykona przysługującego mu prawa poboru, a także udział takiego akcjonariusza w głosach na Walnym Zgromadzeniu 
Emitenta zostanie zmniejszony. Nawet jeżeli dotychczasowy akcjonariusz, który ma prawo wykonywania prawa 
poboru zdecyduje się sprzedać swoje Jednostkowe Prawa Poboru, wynagrodzenie otrzymane przez takiego 
akcjonariusza może być niewystarczające na pełne zrekompensowanie rozwodnienia jego udziału w kapitale 
zakładowym Emitenta na skutek Oferty.  

Jednostkowe Prawa Poboru, które nie zostaną wykorzystane w okresie subskrypcji Akcji Oferowanych, wygasają bez 
żadnego wynagrodzenia, a posiadacz takich Jednostkowych Praw Poboru nie jest uprawniony do żadnego 
odszkodowania lub zwrotu wydatków, w tym ceny nabycia Jednostkowych Praw Poboru na rynku wtórnym.  

2.3.7. Ryzyko niedopuszczenia lub niewprowadzenia do obrotu na rynku podstawowym GPW 
Jednostkowych Praw Poboru, PDA lub Akcji Oferowanych 

Wprowadzenie Jednostkowych Praw Poboru, PDA oraz Akcji Oferowanych do obrotu giełdowego na rynku oficjalnych 
notowań giełdowych (rynek podstawowy GPW) wymaga spełnienia warunków określonych w Rozporządzeniu o Rynku 
i Emitentach oraz Regulaminie GPW i wymaga decyzji Zarządu GPW. Zarząd GPW może odmówić dopuszczenia 
PDA lub Akcji Oferowanych do obrotu na rynku podstawowym, jeżeli warunki określone w Rozporządzeniu o Rynku 
lub Regulaminie GPW nie zostaną spełnione. 

Istnieje ryzyko, iż Emitent może nie spełnić kryteriów zawartych w Rozporządzeniu o Rynku i Emitentach oraz 
Regulaminie GPW, a także nie uzyskać stosownej zgody Zarządu GPW i w konsekwencji Jednostkowe Prawa 
Poboru, PDA lub Akcje Oferowane nie zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu na GPW, co może mieć 
negatywny wpływ na ich płynność. Zarząd Emitenta zamierza ubiegać się o dopuszczenie Jednostkowych Praw 
Poboru, PDA oraz Akcji Oferowanych do obrotu na rynku podstawowym GPW. Na Datę Prospektu, Zarządowi 
Emitenta nie są znane jakichkolwiek czynniki, które mogłyby doprowadzić do wydania negatywnej decyzji Zarządu 
GPW lub inne zdarzenia lub uwarunkowania mogące przeszkodzić w dopuszczeniu tych instrumentów do obrotu na 
rynku podstawowym GPW. 

2.3.8. Cena Jednostkowych Praw Poboru, PDA oraz Akcji może ulegać wahaniom 

Spółki notowane na GPW okresowo doświadczają istotnych zmian kursu notowań i wielkości obrotu, co może 
wywierać istotny niekorzystny wpływ na kurs notowań Jednostkowych Praw Poboru, PDA i Akcji. W szczególności, 
ponieważ kurs notowań Jednostkowych Praw Poboru jest w znacznym stopniu powiązany z kursem notowań Akcji, 
jakakolwiek zmienność kursu notowań Akcji może skutkować także zmiennością kursu notowań Jednostkowych Praw 
Poboru. Na Datę Prospektu Emitenta nie przewiduje, że podjęte zostaną jakiekolwiek działania stabilizacyjne w 
odniesieniu do Jednostkowych Praw Poboru, Praw do Akcji lub Akcji. Zatem, Emitent nie może zagwarantować, że 
wymienione powyżej instrumenty finansowe nie będą podlegać wahaniom cenowym. 

Ponadto, na kurs Jednostkowych Praw Poboru, PDA i Akcji na GPW mogą mieć wpływ inne czynniki, w tym ogólne 
tendencje gospodarcze, zmiany w ogólnej sytuacji na rynkach papierów wartościowych, zmiany w przepisach prawa i 
innych regulacjach w Polsce i Unii Europejskiej, sytuacja w branży, w której działa Emitent, potencjalna i faktyczna 
sprzedaż dużej liczby wskazanych instrumentów finansowych na rynku wtórnym, zmiany prognoz dokonywane przez 
analityków rynków finansowych oraz faktyczne lub prognozowane zmiany w działalności, sytuacji finansowej i 
wynikach operacyjnych Grupy. Wahania na rynkach papierów wartościowych w Polsce i za granicą w przyszłości 
mogą również mieć negatywny wpływ na cenę rynkową Jednostkowych Praw Poboru, PDA i Akcji, niezależnie od 
działalności Emitenta, jego sytuacji finansowej, wyników działalności lub perspektyw. 

2.3.9. Płynność Jednostkowych Praw Poboru, PDA i Akcji może być ograniczona 

Giełdowy rynek papierów wartościowych charakteryzuje się możliwością wystąpienia okresów z ogólnie niskim 
stopniem płynności, a papiery wartościowe notowane na rynku giełdowym mogą podlegać większym wahaniom 
kursów. Stąd też nie można zapewnić aktywnego i płynnego rynku Jednostkowych Praw Poboru, PDA i Akcji 
Oferowanych po ich dopuszczeniu do obrotu na GPW. Emitent nie jest też w stanie przewidzieć stopnia 
zainteresowania inwestorów Akcjami. Ponadto, w zakresie, w jakim znacząca liczba Akcji Oferowanych zostanie 
sprzedana ograniczonej liczbie inwestorów instytucjonalnych, liczba zainteresowanych nabywców może zmniejszyć 
się oraz może to wywrzeć wpływ na płynność Akcji na rynku. Nie można zatem gwarantować, iż inwestorzy będą w 
stanie nabyć lub sprzedać Akcje Oferowane po oczekiwanych cenach lub w oczekiwanych terminach, przy czym kurs 
Akcji Oferowanych sprzedawanych lub nabywanych na GPW może być wyższy lub niższy od Ceny Emisyjnej Akcji 
Oferowanych. 
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2.3.10. W przypadku niepowodzenia lub niedojścia Oferty do skutku, Inwestorzy, którzy nabyli Jednostkowe 
Prawa Poboru na rynku wtórnym poniosą stratę 

Obrót Jednostkowymi Prawami Poboru na rynku wtórnym jest dokonywany wyłącznie na ryzyko potencjalnych 
nabywców Jednostkowych Praw Poboru. W przypadku niedojścia emisji Akcji Oferowanych do skutku z jakiegokolwiek 
powodu lub niedojścia Oferty do skutku zgodnie z warunkami i postanowieniami Oferty zawartymi w niniejszym 
Prospekcie, Jednostkowe Prawa Poboru wygasną, ale dokonane wcześniej transakcje sprzedaży Jednostkowych 
Praw Poboru na rynku wtórnym pozostaną skuteczne i nie będzie w zasadzie możliwe uchylenie się od skutków 
zawartych transakcji nabycia Jednostkowych Praw Poboru, z wyjątkiem zdarzeń nadzwyczajnych uprawniających do 
uchylenia się od skutków prawnych czynności prawnych na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, przy czym w 
przypadku transakcji na GPW uchylenie się od skutków prawnych tych transakcji nie będzie możliwe. Nabywcom 
Jednostkowych Praw Poboru nie będzie przysługiwało jakiekolwiek odszkodowanie lub zwrot wydatków w związku z 
wygaśnięciem Jednostkowych Praw Poboru lub też w związku z zawartymi transakcjami dotyczącymi Jednostkowych 
Praw Poboru, w tym w szczególności nie będzie przysługiwał zwrot ceny nabycia takich Jednostkowych Praw Poboru 
lub prowizji maklerskich. 

2.3.11. Ryzyko odstąpienia od Oferty lub zawieszenia Oferty 

Do dnia, w którym nabycie Akcji Emitenta umożliwi uzyskanie Prawa Poboru do Akcji Oferowanych Emitent może 
odstąpić od Oferty jedynie z ważnego powodu. W opinii Emitenta, do ważnych powodów zalicza się, m.in.: (a) nagłe 
zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju, regionu lub świata, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na 
rynki finansowe, polską gospodarkę lub na działalność Emitenta i Grupy Emitenta, (b) nagłe zmiany w sytuacji 
Emitenta i Grupy Emitenta, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na jej działalność, (c) nagłe zmiany w otoczeniu 
Emitenta i Grupy Emitenta mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Emitenta i Grupy Emitenta, (d) 
zawieszenie lub ograniczenie obrotu instrumentami finansowymi na GPW, (e) wystąpienie innych nieprzewidzianych 
okoliczności powodujących, iż przeprowadzenie Oferty Publicznej i przydzielenie Akcji Oferowanych byłoby 
niemożliwe lub szkodliwe dla interesu Emitenta i Grupy Emitenta.  

Po w/w dniu organem decydującym o odstąpieniu od Oferty jest Walne Zgromadzenie Emitenta. 

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzania Oferty zostanie podana do wiadomości publicznej w formie aneksu do 
Prospektu, a także w formie Raportu Bieżącego, z zastrzeżeniem odpowiednich wymogów prawnych. Jeżeli dojdzie 
do odstąpienia od Oferty, wówczas złożone zapisy na Akcje Oferowane zostaną uchylone, a wszelkie kwoty wpłacone 
na zapisy zostaną zwrócone bez odsetek czy odszkodowania w terminie 5 dni roboczych od daty zawiadomienia o 
odstąpieniu od przeprowadzania Oferty. Zwrot płatności otrzymanych na poczet Akcji Oferowanych bez odsetek czy 
odszkodowania może również nastąpić, gdy Akcje Oferowane nie zostaną przydzielone lub w przypadku redukcji 
zapisów zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie lub w przypadku zwrotów nadwyżek płatności. 

Decyzja o zawieszeniu Oferty może być podjęta przez Emitenta przed rozpoczęciem okresu zapisów jedynie z 
ważnych powodów. W opinii Emitenta, do ważnych powodów zaliczają się, m.in., zdarzenia, które mogą ograniczyć 
szanse na to, że w ramach Oferty dojdzie do objęcia wszystkich Akcji Oferowanych lub, jeśli w opinii Emitenta, 
nastąpiło zwiększenie ryzyka inwestycyjnego dla nabywców Akcji Oferowanych. 

Od dnia rozpoczęcia okresu zapisów na Akcje Oferowane zgodnie z Ofertą Publiczną do dnia przydziału Akcji 
Oferowanych, jedynie Walne Zgromadzenie Emitenta może zawiesić Ofertę wyłącznie z ważnego powodu, o którym 
mowa powyżej.  

Decyzja o zawieszeniu Oferty może zostać podjęta bez wskazywania nowych dat Oferty, które mogą zostać ustalone 
w późniejszym terminie. Jeżeli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie dokonana w okresie prowadzenia subskrypcji, 
wówczas zarówno zapisy, jak i płatności zostaną uznane za ważne. Niemniej jednak inwestorzy będą mogli wycofać 
się z Oferty w ciągu dwóch dni roboczych po opublikowaniu aneksu do niniejszego dokumentu dotyczącego 
zawieszenia Oferty. 

Oferta może zostać zawieszona bez równoczesnego podania nowych dat jej przeprowadzenia. Decyzja o 
przywróceniu Oferty zostanie jednak podjęta w czasie pozwalającym na zakończenie Oferty zgodnie z prawem, 
szczególnie z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 431 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.  

Informacje o odstąpieniu, zawieszeniu lub przywróceniu Oferty zostaną opublikowane w formie Raportu Bieżącego, a 
także, w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. Jeżeli Oferta zostanie 
zawieszona po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, wówczas wszystkie dokonane zapisy pozostaną ważne, jednakże 
osoby, które złożyły zapisy będą miały prawo do uniknięcia skutków swoich oświadczeń woli w ciągu dwóch dni 
roboczych od daty udostępnienia aneksu do Prospektu, zgodnie z przepisami art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. W 
przypadku odstąpienia od Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, wszystkie z już przekazanych zapisów staną 
się nieważne.  

Wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu, a dokonujący wpłaty – w przypadku odstąpienia przez 
Emitenta od Oferty lub w przypadku zawieszenia Oferty – nie jest uprawniony do jakiegokolwiek odszkodowania lub 
zwrotu wydatków, w tym kosztów poniesionych w związku z subskrybowaniem Akcji Oferowanych lub ceny nabycia 
Jednostkowych Praw Poboru na rynku wtórnym. Zwrot dokonanych wpłat na Akcje Oferowane objęte zapisami, co do 
których uchylono się od skutków złożonego oświadczenia woli, nastąpi zgodnie z dyspozycją wskazaną przez 
subskrybenta w formularzu zapisu, w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia o uchyleniu się od 
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skutków złożonego oświadczenia woli. Zwrot dokonanych wpłat na Akcje Oferowane w przypadku odstąpienia przez 
Emitenta od Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów nastąpi zgodnie z dyspozycją wskazaną przez 
subskrybenta w formularzu zapisu w terminie 5 dni roboczych od dnia opublikowania raportu bieżącego o odstąpieniu 
od Oferty w trybie art. 56 ust.1 Ustawy o Ofercie Publicznej.  

2.3.12. Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez Komisję za 
niewykonywanie przez Emitenta obowiązków wynikających z przepisów prawa 

Zgodnie z art. 96 Ustawy o Ofercie Publicznej, w sytuacji gdy spółka publiczna nie dopełnia obowiązków wymaganych 
prawem, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o Ofercie Publicznej lub nie wykonuje 
nakazów nałożonych przez Komisję, Komisja może nałożyć na podmiot, który nie dopełnił obowiązków, karę pieniężną 
do wysokości 1 mln zł albo wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych, na czas określony lub 
bezterminowo, z obrotu na rynku regulowanym, albo zastosować obie z powyższych sankcji łącznie. 

2.3.13. Ryzyko związane z naruszeniem przepisów związanych z prowadzeniem akcji promocyjnej 

Emitent może prowadzić akcję promocyjną w rozumieniu i formie wskazanej w Rozporządzeniu nr 809/2004. W takim 
przypadku emitent i wprowadzający jest zobowiązany jednoznacznie wskazać: 

 że działania promocyjne mają wyłącznie charakter promocyjny lub reklamowy, 

 że został lub zostanie opublikowany prospekt emisyjny, 

 miejsce udostępnienia prospektu emisyjnego. 

Ponadto informacje przekazane w ramach prowadzonej akcji promocyjnej nie mogą być sprzeczne z informacjami 
zawartymi w prospekcie emisyjnym, jak również nie mogą wprowadzić inwestora w błąd co do sytuacji emitenta i 
oceny papierów wartościowych. 

W przypadku stwierdzenia naruszenia ww. obowiązków KNF może: 

 nakazać wstrzymanie rozpoczęcia akcji promocyjnej lub jej przerwanie na okres nie dłuższy niż 10 dni 
roboczych w celu usunięcia nieprawidłowości, 

 zakazać prowadzenia akcji promocyjnej, jeżeli: 

— emitent lub wprowadzający uchyla się od usunięcia wskazanych przez KNF nieprawidłowości, 

— treść materiałów promocyjnych lub reklamowych narusza przepisy prawa. 

 opublikować, na koszt emitenta lub wprowadzającego, informacje o niezgodnym z prawem prowadzeniu akcji 
promocyjnej, wskazując naruszenia prawa. 

Ponadto naruszenie obowiązków związanych z prowadzeniem akcji promocyjnej może skutkować nałożeniem przez 
Komisję kary pieniężnej do wysokości 250.000 zł. 

2.3.14. Ryzyko związane ze zmianą harmonogramu Oferty lub też możliwością wystąpienia 
nieprzewidzianych opóźnień w jego realizacji 

Emitent nie może jednak wykluczyć, iż harmonogram Oferty nie ulegnie zmianie. W szczególności Spółka na 
podstawie rekomendacji Oferującego mogą podjąć decyzję o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Akcje 
Oferowane w oparciu o obserwację sytuacji na rynku. Wydłużenie okresu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane 
będzie skutkowało odpowiednim przesunięciem w czasie daty przydziału Akcji Oferowanych, a w konsekwencji daty 
rozpoczęcia notowań Akcji na GPW.  

W przypadku, gdyby doszło do zmiany harmonogramu Oferty w sposób opisany powyżej, wydłuży się okres 
oczekiwania na moment, od którego inwestorzy, którym przydzielono Akcje Oferowane, będą mogli nimi rozporządzać. 

Informacje o zmianie harmonogramu Oferty będą przekazywane zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie w trybie 
komunikatu aktualizującego, chyba że taka zmiana będzie na tyle istotna, że będzie wymagała przekazan ia w trybie 
aneksu do Prospektu. 

2.3.15. Ryzyko związane z odmową zatwierdzenia aneksu do Prospektu przez KNF 

W przypadku odmowy zatwierdzenia aneksu do Prospektu przez KNF przed rozpoczęciem Oferty KNF nakaże 
wstrzymanie rozpoczęcia Oferty. Tym samym odmowa zatwierdzenia aneksu przed rozpoczęciem Oferty przez KNF 
nie wywoła jakichkolwiek skutków dla inwestorów. 

W przypadku odmowy zatwierdzenia aneksu do Prospektu przez KNF po rozpoczęciu Oferty KNF może m.in. nakazać 
jej przerwanie lub zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie Akcji lub PDA do obrotu na GPW. 
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3. CELE OFERTY I SPOSÓB WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW 
Z EMISJI 

 

Oczekiwana wartość wpływów z emisji Akcji Serii N 

Ponieważ w chwili obecnej nie jest znana cena emisyjna Akcji Serii N, nie można precyzyjnie określić wielkości 
wpływów brutto z Oferty. 

Poniżej zaprezentowano szacunkowe koszty Oferty ponoszone przez Spółkę. 

Szacunkowe koszty Oferty ponoszone przez Spółkę Kwota (tys. zł) 

Sporządzenie Prospektu, doradztwo i oferowanie 310 

Promocja Oferty 0 

Wynagrodzenie subemitenów 0 

Druk i dystrybucja Prospektu, opłaty dla GPW, KDPW i inne 30 

Razem 340 

Źródło: Spółka. 

Spółka oczekuje, iż z emisji Akcji Serii N uzyska wpływy brutto około 7,5 mln zł, a po uwzględnieniu kosztów emisji 
zaprezentowanych powyżej, wpływy netto wyniosą około 7,2 mln zł.  

Informacje na temat rzeczywistych wpływów brutto i netto z emisji Akcji Serii N oraz rzeczywistych kosztów Oferty 
zostaną przekazane do publicznej wiadomości po zamknięciu Oferty zgodnie z art. 56 Ustawy o ofercie publicznej. 

Cele emisyjne 

Celem przeprowadzenia emisji Akcji Serii N jest pozyskanie środków finansowych na wsparcie procesów 
inwestycyjnych planowanych na lata 2012-2013 opisanych w punkcie 11.8.3 Prospektu: 

 Rozbudowa linii do produkcji ciągników rolniczych w Oddziale w Lublinie w celu przystosowania zakładu do 
produkcji minimum  2 000 szt. ciągników rocznie, w tym remont i adaptacja hal montażowych, zakup 
niezbędnego wyposażenia oraz wykonanie oprzyrządowania do produkcji kabin i ciągników, a także 
modernizacja wyrobów produkowanych w tym Oddziale (prace badawczo-rozwojowe) – około 4,3 mln zł. 

 Zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń w celu modernizacji i udoskonalenia procesów technologicznych 
w Oddziale w Dobrym Mieście – około 2,9 mln zł. 

Intencją Spółki jest wykorzystanie środków z Oferty do końca 2013 r. 

W przypadku, gdyby wpływy z emisji Akcji Serii N okazały się niewystarczające dla zrealizowania wskazanych celów 
lub gdyby faktycznie uzyskane wpływy były niższe od oczekiwanych, Grupa będzie dodatkowo korzystała z 
finansowania dłużnego, poprzez zaciągnięcie kredytów bankowych, leasingu lub też poprzez emisję dłużnych 
papierów wartościowych. Wielkość pozyskanego finansowania dłużnego byłaby uzależniona od zdolności kredytowej 
Grupy. 

Spółka nie planuje odstąpienia od realizacji opisanych powyżej celów emisyjnych, jednak nie może wykluczyć, iż ich 
realizacja może przesunąć się w czasie oraz że ewentualne wystąpienie niedających się przewidzieć w Dacie 
Prospektu wydarzeń może sprawić, iż realizacja celów emisyjnych może okazać się niemożliwa lub bezcelowa. W 
Dacie Prospektu Spółka nie posiada alternatywnych celów emisji. W przypadku ewentualnej zmiany celów emisji 
Spółka przekaże stosowną informację do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. 

Wykorzystanie środków z emisji Akcji Serii N do czasu realizacji celów emisji 

Środki finansowe pozyskane z emisji Akcji Serii N, do czasu realizacji wszystkich celów emisji zwiększą kapitał 
obrotowy Grupy. Nadwyżki środków będą lokowane w instrumenty finansowe o ograniczonym ryzyku (np. lokaty 
bankowe, obligacje Skarbu Państwa).  
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4. ROZWODNIENIE 
 

4.1. Rozwodnienie 

Według najlepszej wiedzy Spółki na Datę Prospektu akcjonariat Spółki przedstawia się następująco. 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Liczba głosów 

na Walnym 
Zgromadzeniu 

% udział w 
strukturze 

akcjonariatu 

POL-MOT Holding S.A. 13 732 242 13 732 242 61,9% 

Agnieszka Buchajska łącznie z podmiotem powiązanym Renale 
Management Limited 

1 129 144 1 129 144 5,1% 

Pozostali 7 318 614 7 318 614 33,0% 

Razem 22 180 000 22 180 000 100,0% 

Źródło: Spółka. 

W ramach Oferty przeprowadzona zostanie emisja 11 090 000 Akcji Serii N. Poniżej podano wielkość i wartość 
natychmiastowego rozwodnienia w sytuacji, kiedy objęte zostaną wszystkie Akcje Serii N. 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Liczba głosów 

na Walnym 
Zgromadzeniu 

% udział w 
strukturze 

akcjonariatu 

Akcje Serii A-M 22 180 000 22 180 000 66,7% 

Akcje Serii N 11 090 000 11 090 000 33,3% 

Razem 33 270 000 33 270 000 100,0% 

Źródło: Spółka. 

Poniżej zaprezentowano strukturę akcjonariatu Spółki po przeprowadzeniu emisji Akcji Serii N, przy założeniu że 
żaden z obecnych akcjonariuszy Spółki nie wykona prawa poboru oraz że zostaną objęte wszystkie Akcje Serii N. 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Liczba głosów 

na Walnym 
Zgromadzeniu 

% udział w 
strukturze 

akcjonariatu 

POL-MOT Holding S.A. 13 732 242 13 732 242 41,3% 

Agnieszka Buchajska łącznie z podmiotem powiązanym Renale 
Management Limited 

1 129 144 1 129 144 3,4% 

Pozostali 7 318 614 7 318 614 22,0% 

Nowi akcjonariusze 11 090 000 11 090 000 33,3% 

Razem 33 270 000 33 270 000 100,0% 

Źródło: Spółka. 

Poniżej przedstawiono strukturę akcjonariatu Spółki po przeprowadzeniu emisji Akcji Serii N, przy założeniu że 
wszyscy obecni akcjonariusze Spółki wykonają prawo poboru. 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Liczba głosów 

na Walnym 
Zgromadzeniu 

% udział w 
strukturze 

akcjonariatu 

POL-MOT Holding S.A. 20 598 363 20 598 363 61,9% 

Agnieszka Buchajska łącznie z podmiotem powiązanym Renale 
Management Limited 1 693 716 1 693 716 5,1% 

Pozostali 10 977 921 10 977 921 33,0% 

Razem 33 270 000 33 270 000 100,0% 

Źródło: Spółka. 

 

4.2. Zamiary znacznych akcjonariuszy i członków organów zarządzających i 
nadzorczych Emitenta co do uczestnictwa w Ofercie 

 

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Zarząd, na Datę Prospektu POL-MOT Holding S.A. zamierza wykonać 
przysługujące mu prawo poboru w całości. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez członków organów 
zarządzających oraz nadzorczych Emitenta, żadna z tych osób nie zamierza uczestniczyć w przedmiotowej Ofercie. 
Zarząd nie posiada informacji czy Pani Agnieszka Buchajska sama, bądź z podmiotem zależnym Renale Management 
Limited zamierza uczestniczyć w przedmiotowej Ofercie. Zarząd nie posiada nadto informacji, czy jakikolwiek inny 
podmiot zamierza w ramach Oferty objąć akcje dające – jako takie, albo łącznie z już posiadanymi przez 
obejmującego – więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 
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5. POLITYKA DYWIDENDY 
 

 

5.1. Zasady polityki Emitenta dotyczącej wypłaty dywidendy oraz wszelkie 
ograniczenia w tym zakresie 

Organem właściwym do podejmowania decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy w tym, czy i jaką część zysku 
przeznaczyć na wypłatę dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Prawo do uczestniczenia w wypłacie 
dywidendy mają wszystkie Akcje. Propozycję podziału zysku zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą przedstawia 
Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Zarząd. Decyzja o podziale zysku, podejmowana w postaci uchwały przez 
akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jest przyjmowana po zakończeniu każdego roku obrotowego. 
W zakresie wypłaty dywidendy Emitent stosuje powszechnie obowiązujące spółki publiczne przepisy.  

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, 
powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów 
zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o 
niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku 
za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. 

Dalsze informacje dotyczące wypłaty dywidendy znajdują Rozdziale 16, pkt 16.8(Opis praw, włącznie ze wszystkimi 
ich ograniczeniami, związanych z Akcjami Oferowanymi oraz procedury wykonywania tych praw – 1) Prawo do 
dywidendy). 

Naczelną zasadą Emitenta w zakresie wypłaty dywidend jest dzielenie się z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem, 
stosownie do jego wysokości w danym roku, aktualnego poziomu płynności finansowej Emitenta oraz prowadzonego 
programu inwestycyjnego. Zgodnie ze strategią rozwoju Emitenta, Zarząd uważa, iż przyszły zysk Emitenta winien być 
w pierwszej kolejności przeznaczany na rozwój i inwestycje. Tak więc plany dotyczące polityki wypłaty dywidendy w 
kolejnych latach uzależnione są od przyszłej sytuacji finansowej Emitenta. Emitent zastrzega możliwość skierowania 
wypracowanych środków w pierwszej kolejności na prowadzony program inwestycyjny - w takim przypadku dywidenda 
za dany rok nie będzie wypłacona. Podstawą rekomendacji wydawanych przez Zarząd Emitenta w przedmiocie 
wypłaty dywidendy będzie zwiększenie wartości Emitenta dla akcjonariuszy. 

 

5.2. Wartość dywidendy na akcję za każdy rok obrotowy okresu objętego 
historycznymi informacjami finansowymi 

Za lata objęte Sprawozdaniami Finansowymi, dywidenda nie była wypłacana.  
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6. KAPITALIZACJA I ZADŁUŻENIE 
 

6.1. Oświadczenie o kapitale obrotowym 

Zdaniem Emitenta poziom kapitału obrotowego, rozumianego jako zdolność Grupy Emitenta do uzyskania dostępu do 
środków pieniężnych oraz innych płynnych zasobów w celu terminowego spłacenia swoich zobowiązań, wystarcza na 
pokrycie jego potrzeb w okresie 12 miesięcy, licząc od Daty Prospektu. 

 

6.2. Kapitalizacja i zadłużenie 

Poniższa tabela przedstawia skonsolidowane dane o kapitalizacji i zadłużeniu Grupy URSUS według stanu na dzień 
31 sierpnia 2012 r.  

Informacje zamieszczone poniżej powinny być odczytywane i interpretowane razem z zamieszczonymi w Prospekcie 
skonsolidowanymi historycznymi informacjami finansowymi zawartymi w punkcie 24 Prospektu oraz innymi 
informacjami finansowymi zawartymi w Prospekcie dotyczącymi kapitalizacji i zadłużenia Grupy. 

Tabela: Informacja dotycząca kapitalizacji i zadłużenia Grupy Emitenta (tys. PLN) 

Lp. Pozycja 

31.08.2012 

Grupa Emitenta 

dane wg MSSF, 
niezbadane 

I. Zadłużenie krótkoterminowe ogółem (I.A + I.B + I.C) 106 079 

A. Gwarantowane (opis rodzajów gwarancji) 1 911 

B. Zabezpieczone (z opisem zabezpieczonych aktywów)  36 819 

C. Niegwarantowane/niezabezpieczone 67 349 

II. 
Zadłużenie długoterminowe ogółem (z wyłączeniem bieżącej części zadłużenia 
długoterminowego) (II.A + II.B + II.C) 

20 123 

A. Gwarantowane (opis rodzajów gwarancji)* 4 725 

B. Zabezpieczone (z opisem zabezpieczonych aktywów)* 4 190 

C. Niegwarantowane/niezabezpieczone 11 208 

III. Kapitał własny 73 657 

A. Kapitał zakładowy 22 180 

B. Kapitał zapasowy 1 386 

C. Pozostałe kapitały 3 946 

D. Zysk z lat ubiegłych 19 153 

E. Zysk okresu bieżącego 6 090 

F. Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 20 902 

G. Ogółem (I+II+III) 199 859 

Źródło: Spółka. 

* Opis gwarancji oraz zabezpieczonych aktywów został zamieszczony w punkcie 11.14 Prospektu. 

Tabela: Informacja dotycząca wartości zadłużenia netto Grupy Emitenta (tys. PLN) 

Lp. Pozycja 

31.08.2012 

Grupa Emitenta 

dane wg MSSF, 
niezbadane 

A. Środki pieniężne 2 102 

B. Ekwiwalent środków pieniężnych (weksle, czeki) - 

C. Papiery krótkoterminowe przeznaczone do obrotu - 

D. Płynność (A+B+C) 2 102 

E. Bieżące należności finansowe 154  

F. Krótkoterminowe zadłużenie w bankach 36 093 

G. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego 725 

H. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe 1 911 

I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F+G+H) 38 729 

J. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I-E-D) 36 473 

K. Długoterminowe kredyty i pożyczki 4 190 

L. Wyemitowane obligacje - 

M. Inne długoterminowe zadłużenie finansowe 4 725 

N. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K+L+M) 8 915 

O.  Zadłużenie finansowe netto (J+N) 45 388 

Źródło: Spółka. 
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6.3. Zobowiązania pośrednie i warunkowe Grupy 

Na dzień 31 sierpnia 2012 r. Grupa URSUS nie posiadała zobowiązań pośrednich i warunkowych poza poniższymi: 

 w dniu 27 stycznia 2012 r. Emitent udzielił spółce OBR MOTO Lublin promesy pożyczki (zadeklarował 
wstępnie udzielenie pożyczki) w wysokości 16 852 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji 
projektu zatytułowanego: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego maszyn i urządzeń dla sektora 
rolnego oraz pojazdów wykorzystujących napędy alternatywne”, realizowanego w ramach Działania 4.5.2 
„Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
który finansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Promesa ważna jest 
przez okres 12 miesięcy od dnia jej wystawienia. Warunkiem zawarcia przez strony przyrzeczonej umowy 
pożyczki jest przedłożenie w okresie ważności promesy, przez OBR MOTO Lublin u Emitenta potwierdzonej 
pisemnej informacji o zakwalifikowaniu wniosku OBR MOTO Lublin do dofinansowania projektu ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Działania 4.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka. W promesie ustalono wysokość oprocentowania pożyczki, zaś pozostałe jej warunki strony 
ustalą w przyrzeczonej umowie pożyczki. Emitent zastrzegł jednak w promesie, że w przypadku 
nadzwyczajnej zmiany okoliczności rynkowych lub sytuacji na rynkach finansowych może w okres ie 
obowiązywania niniejszej promesy od niej odstąpić.  

 

6.4. Ograniczenia w wykorzystaniu zasobów kapitałowych 

Według stanu na Datę Prospektu nie występują ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych Grupy. 
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7. WYBRANE HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE 
 

Zaprezentowane w niniejszym rozdziale historyczne informacje finansowe Emitenta za lata 2009-2011 oraz za I 
półrocze 2012 r. obejmują jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za 2009 r., skonsolidowane sprawozdania 
finansowe Grupy za lata 2010 i 2011 oraz śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za I półrocze 
2012 r. wraz z danymi porównywalnymi za I półrocze 2011 r. sporządzone według Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. 

Zamieszczone w niniejszym Prospekcie skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy zostały sporządzone i 
przedstawione w formie zgodnej z tą, jaka zostanie przyjęta w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 
2012, z uwzględnieniem standardów i zasad rachunkowości oraz przepisów prawnych mających zastosowanie do 
tegorocznego sprawozdania finansowego Grupy URSUS. 

Dane przedstawione w niniejszym rozdziale należy analizować łącznie z informacjami zamieszczonymi w punkcie 8 
Prospektu „Przegląd sytuacji operacyjnych i finansowych”, w historycznych sprawozdaniach finansowych Grupy 
Emitenta zamieszczonych w punkcie 24 Prospektu „Historyczne informacje finansowe” oraz z innymi danymi 
zaprezentowanymi w niniejszym Prospekcie. 

Sprawozdanie finansowe Emitenta za 2009 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta za 2011 
r. wraz z danymi porównawczymi za rok 2010 zostało zbadane przez BDO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za 2010 r. wraz z danymi porównawczym za rok 2009 zostało 
zbadane przez Wessly sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe 
Grupy za I półrocze 2012 r. wraz z danymi porównywalnymi za I półrocze 2011 r. zostało poddane przeglądowi przez 
BDO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Tabela: Wybrane historyczne informacje finansowe Emitenta i Grupy Emitenta w okresie objętym historycznymi 
informacjami finansowymi (tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) 

  
I pół. 2012 

Grupa 
(niezbadane) 

I pół. 2011 
Grupa 

(niezbadane) 

2011 
Grupa 

(zbadane) 

2010 
Grupa  

(zbadane) 

2009 
Emitent 

(zbadane) 

Przychody ze sprzedaży 119 903 80 449 172 359 122 834 107 146 

Zysk (strata) brutto na sprzedaży 19 035 11 190 25 698 16 740 15 697 

EBITDA 10 455 4 224 7 796 5 373 7 308 

EBIT (Zysk operacyjny) 7 500 1 483 2 347 -3 3 205 

Zysk przed opodatkowaniem 5 947 181 980 -363 1 123 

Zysk netto 5 793 87 1 318 -1 148 365 

 

  
I pół. 2012 

Grupa 
(niezbadane) 

I pół. 2011 
Grupa 

(niezbadane) 

2011 
Grupa 

(zbadane) 

2010 
Grupa  

(zbadane) 

2009 
Emitent 

(zbadane) 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  2 715 1 577 4 797 -6 345 15 992 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  -5 513 -1 469 -3 603 -7 209 -6 477 

Wpływy 3 363 627 1 899 559 

Wydatki -5 516 -1 832 -4 230 -9 108 -7 036 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 044 -2 250 -2 858 12 014 -6 684 

Wpływy  7 921 2 282 3 932 16 243 0 

Wydatki -4 877 -4 532 -6 790 -4 229 -6 684 

 

 
30.06.2012 

Grupa 
(niezbadane)  

31.12.2011 
Grupa 

(zbadane) 

31.12.2010 
Grupa 

(zbadane) 

31.12.2009 
Grupa 

(zbadane)  

Aktywa razem 192 564 175 744 138 616 110 969 

Aktywa trwałe 86 361 86 470 75 491 56 838 

Aktywa obrotowe 106 203 89 274 63 125 54 131 

Zapasy 49 724 48 469 38 302 34 668 

Należności handlowe oraz pozostałe należności 54 287 38 823 21 702 14 641 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 623 1 377 2 965 4 492 

Zobowiązania razem 119 105 108 078 72 268 47 299 

Zobowiązania długoterminowe  20 134 23 762 19 036 9 599 

 w tym kredyty i dłużne papiery wartościowe  4 190 4 674 5 560 0 
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30.06.2012 

Grupa 
(niezbadane)  

31.12.2011 
Grupa 

(zbadane) 

31.12.2010 
Grupa 

(zbadane) 

31.12.2009 
Grupa 

(zbadane)  

Zobowiązania krótkoterminowe 98 971 84 316 53 232 37 700 

w tym kredyty i dłużne papiery wartościowe  36 580 30 319 26 454 15 771 

Kapitał własny 73 459 67 666 66 348 63 670 

Kapitał zakładowy 22 180 22 180 22 180 22 180 

Liczba akcji (szt.)  22 180 000 22 180 000 22 180 000 22 180 000 

Zysk na jedną akcję zwykłą (zł) 0,26 0,06 -0,05 0,02 

Źródło: Sprawozdania Finansowe. 
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8. PRZEGLĄD INFORMACJI OPERACYJNYCH I 
FINANSOWYCH 

 

8.1. Informacje ogólne 

Grupa URSUS stosuje system prezentacji wyników finansowych zgodny z MSSF zatwierdzonymi przez Unię 
Europejską. 

Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych zasad rachunkowości znajdują się w Sprawozdaniach Finansowych 
zamieszczonych w punkcie 24 Prospektu. 

Prezentowane w Prospekcie historyczne informacje finansowe obejmują jednostkowe informacje finansowe Spółki za 
2009 r. oraz skonsolidowane informacje finansowe Grupy za lata 2010-2011 i za I półrocze 2012 r. wraz z danymi 
porównywalnymi za I półrocze 2011 r. Za rok 2009 Spółka nie sporządzała sprawozdania skonsolidowanego. Obecna 
Grupa URSUS powstała w kwietniu 2010 r. 

 

8.2. Istotne czynniki mające wpływ na wyniki finansowe Grupy 

Rozwój Grupy URSUS warunkują zarówno czynniki zewnętrzne, niezależne od Grupy URSUS, jak i czynniki 
wewnętrzne, związane bezpośrednio z działalnością Grupy. W opinii Zarządu wymienione poniżej czynniki należą do 
najważniejszych czynników mających wpływ na perspektywy rozwoju Grupy Emitenta do końca roku obrotowego 
2012. 

8.2.1. Czynniki zewnętrzne 

Sytuacja makroekonomiczna na rynkach działalności Grupy  

Sytuacja finansowa Grupy Emitenta jest uzależniona od sytuacji ekonomicznej w Polsce i w Europie, w tym w 
szczególności w Europie Zachodniej. Na wyniki finansowe generowane przez Grupę Kapitałową mają wpływ 
pośrednio m.in. tempo wzrostu PKB, poziom inflacji, wzrost poziomu inwestycji, stopa bezrobocia oraz polityka 
fiskalna państwa. Korzystna koniunktura gospodarcza wpływa pozytywnie na wyniki finansowe osiągane przez Grupę. 

Konkurencja ze strony innych podmiotów 

Branża producentów maszyn i urządzeń rolniczych, w której Grupa URSUS prowadzi działalność operacyjną, 
charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością. Perspektywy rozwoju Grupy Emitenta uzależnione są od stopnia 
nasilenia działań konkurencyjnych, zarówno ze strony firm krajowych, jak i firm zagranicznych. Wzmocnienie presji 
konkurencyjnej w branży może wpłynąć negatywnie na wielkość przychodów oraz marż realizowanych przez Grupę 
Kapitałową. 

Kształtowanie się cen surowców 

Istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki finansowe Grupy w bieżącym roku obrotowym jest kształtowanie się cen 
surowców wykorzystywanych do produkcji maszyn i urządzeń rolniczych, w tym w szczególności cen stali.  

Dynamika i kierunki rozwoju rynku, na którym działa Grupa Emitenta 

Perspektywy rozwoju Grupy Emitenta uzależnione są od dynamiki i kierunku rozwoju rynków, na których Grupa 
Kapitałowa prowadzi działalność, w tym w szczególności od wielkości i dostępności funduszy UE przeznaczonych na 
rozwój sektora rolniczego. Istotnym czynnikiem wpływającym na popyt na wyroby Grupy w 2012 r. są realizowane 
wypłaty środków pomocowych z unijnego programu modernizacyjnego PROW (Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich) na lata 2007-2013. 

Opis przewidywań Grupy Emitenta w tym zakresie został zamieszczony w punkcie 10 Prospektu. 

Kształtowanie się kursów walutowych 

Działalność Grupy URSUS podlega w pewnym stopniu wpływowi wahań kursów walut obcych (w tym głównie EUR) w 
zakresie ponoszonych kosztów zakupów materiałów i towarów oraz częściowo w zakresie realizowanych przychodów. 
Wahania kursów walut obcych względem zł mają wpływ na rentowność prowadzonej działalności operacyjnej. 
Wzmocnienie walut obcych względem waluty polskiej ma negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy, natomiast ich 
osłabienie względem zł wpływa pozytywnie na rentowność prowadzonej działalności operacyjnej Grupy URSUS. 

Regulacje prawne wyznaczające zakres działalności Grupy URSUS 

Zakres działalności Grupy Emitenta uzależniony jest od regulacji prawnych wskazanych w punkcie 9 Prospektu. 
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8.2.2. Czynniki wewnętrzne 

Zdolność do realizacji założonej strategii 

Perspektywy rozwoju Grupy URSUS w dużej mierze uzależnione są od sukcesu w realizacji jej strategii rozwoju, która 
została opisana w punkcie 11.2 Prospektu. W szczególności dotyczy to rozszerzania oferty asortymentowej o nowe 
typy maszyn i urządzeń rolniczych oraz rozwoju poprzez akwizycje innych podmiotów. 

Udana emisja Akcji Serii N 

Celem emisji Akcji Serii N jest pozyskanie środków na realizację programu inwestycyjnego Grupy. Szerszy opis 
wykorzystania wpływów pieniężnych z emisji Akcji Serii N znajduje się w pkt 3 Prospektu, natomiast opis 
realizowanych i planowanych inwestycji zamieszczony został odpowiednio w punktach 11.8.2 i 11.8.3 Prospektu. 

Relacje z dostawcami i odbiorcami 

Istotne znaczenie z punktu widzenia działalności operacyjnej oraz wyników finansowych Grupy URSUS mają 
utrzymywane przez Grupę Kapitałową relacje handlowe z dostawcami oraz z klientami. W szczególności istotne 
znaczenie ma zdolność Grupy do pozyskiwania nowych kontraktów na dostawę maszyn i urządzeń rolniczych. 

8.2.3. Inne czynniki 

Według stanu na Datę Prospektu nie są znane jakiekolwiek tendencje, niepewne elementy, żądania, zobowiązania lub 
zdarzenia, poza wyżej wymienionymi oraz wskazanymi w pkt 11 Prospektu, które wedle wszelkiego 
prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy rozwoju Grupy Emitenta do końca 2012 r. 

 

8.3. Wyniki działalności 

 

8.3.1. Wynik finansowy 

Przychody 

Tabela: Przychody Emitenta w 2009 r. oraz Grupy w latach 2010-2011 i w I półroczu 2012 r. (tys. zł) 

  
I pół. 2012 

Grupa 
(niezbadane) 

I pół. 2011 
Grupa 

(niezbadane) 

2011 
Grupa 

(zbadane) 

2010 
Grupa  

(zbadane) 

2009 
Emitent 

(zbadane) 

Przychody ze sprzedaży produktów 93 942 52 730 109 479 86 847 102 469 

Przychody ze sprzedaży usług 2 455 2 822 3 858 2 853 553 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 23 506 24 897 59 022 33 134 4 124 

Razem przychody ze sprzedaży 119 903 80 449 172 359 122 834 107 146 

Źródło: Sprawozdania Finansowe. 

Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży Grupy w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi była 
sprzedaż maszyn i urządzeń rolniczych własnej produkcji. Ponadto Grupa realizowała sprzedaż towarów i materiałów, 
prowadząc dystrybucję maszyn i urządzeń rolniczych produkcji zagranicznej. 

Grupa URSUS sporządza sprawozdania finansowe według segmentów operacyjnych, które stanowią poszczególne 
zakłady generujące przychody i koszty: Oddział w Dobrym Mieście, Oddział w Biedaszkach Małych, Oddział w 
Opalenicy, Oddział w Lublinie oraz spółka zależna Bioenergia Invest. W 2009 r. przychody spółki Bioenergia Invest nie 
zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym Spółki, ponieważ została ona włączona do Grupy dopiero w 
kwietniu 2010 r. Również Oddział w Lublinie nie generował w 2009 r. przychodów ze sprzedaży, ponieważ realizował 
wyłącznie prace badawczo-rozwojowe. 

Tabela: Przychody Emitenta w 2009 r. oraz Grupy w latach 2010-2011 i w I półroczu 2012 r. w podziale na segmenty 
operacyjne (tys. zł) 

  
I pół. 2012 

Grupa 
(niezbadane) 

I pół. 2011 
Grupa 

(niezbadane) 

2011 
Grupa 

(zbadane) 

2010 
Grupa  

(zbadane) 

2009 
Emitent 

(zbadane) 

Oddział w Dobrym Mieście 43 726 30 859 62 021 54 207 67 885 

Oddział w Biedaszkach Małych 15 800 12 233 24 321 21 099 21 287 

Oddział w Opalenicy 14 970 12 215 26 277 19 996 17 974 

Oddział w Lublinie 38 768 19 765 47 226 16 596 0 

Bioenergia Invest 6 804 5 832 14 183 13 787 0 

Wyłączenia -165 -455 -1 669 -2 851 0 
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I pół. 2012 

Grupa 
(niezbadane) 

I pół. 2011 
Grupa 

(niezbadane) 

2011 
Grupa 

(zbadane) 

2010 
Grupa  

(zbadane) 

2009 
Emitent 

(zbadane) 

Razem przychody ze sprzedaży 119 903 80 449 172 359 122 834 107 146 

Źródło: Sprawozdania Finansowe. 

Przychody ze sprzedaży Spółki w 2009 r. wyniosły 107,2 mln zł i w 95% dotyczyły sprzedaży wyprodukowanych 
maszyn i urządzeń rolniczych. Główną kategorię sprzedawanych produktów Spółki stanowiły w 2009 r. przyczepy i 
wywrotki, rozrzutniki nawozu naturalnego oraz maszyny do mieszania i zadawania pasz (łącznie 49% sprzedaży 
Emitenta w tym okresie). 

W 2010 r. Grupa zrealizowała przychody ze sprzedaży w kwocie 122,8 mln zł, tj. o 15% wyższe niż w roku 
poprzednim. Główną przyczyną wzrostu przychodów Grupy było zwiększenie sprzedaży ciągników rolniczych dzięki 
wprowadzeniu na rynek nowej serii ciągników POL-MOT H. Sprzedaż ciągników rolniczych w 2010 r. wyniosła 17,6 
mln zł i była o 183% wyższa niż w roku poprzednim. Wzrost sprzedaży ciągników został osiągnięty głównie na rynku 
krajowym. W 2010 r. nastąpił spadek sprzedaży eksportowej Spółki z 26,5 mln zł do 24,6 mln zł (o 7%), co było 
skutkiem trudnej sytuacji rynkowej w branży rolniczej za granicą w I połowie roku. 

Ponadto w 2010 r. w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki zostały uwzględnione przychody spółki 
Bioenergia Invest za okres od 22 kwietnia do 31 grudnia w łącznej kwocie 13,8 mln zł. Przychody te zostały 
zrealizowane w całości na rynku polskim. Za rok 2009 Spółka nie publikowała skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego, a wyniki finansowe spółki Bioenergia Invest zostały uwzględnione w rachunku zysków i strat Spółki w 
pozycji „Udział w wyniku finansowym jednostek stowarzyszonych”. 

Tabela: Przychody Emitenta w 2009 r. oraz Grupy w latach 2010-2011 i w I półroczu 2012 r. w podziale na główne kategorie 
produktowe (tys. zł) 

  
I pół. 2012 

Grupa 
(niezbadane) 

I pół. 2011 
Grupa 

(niezbadane) 

2011 
Grupa 

(zbadane) 

2010 
Grupa  

(zbadane) 

2009 
Emitent 

(zbadane) 

Przychody ze sprzedaży Spółki: 113 264 75 073 159 845 111 898 107 146 

Ciągniki rolnicze 35 219 16 964 40 698 17 619 6 217 

Linie do zbioru zielonki, słomy i siana 19 841 14 147 23 519 18 121 14 206 

Rozrzutniki nawozu naturalnego 12 000 7 682 17 042 14 802 17 078 

Maszyny do mieszania i zadawania pasz 9 094 7 527 15 778 13 245 15 787 

Przyczepy, wywrotki 8 778 5 591 14 108 14 409 19 105 

Osprzęt do ładowaczy 8 242 6 365 12 954 11 833 12 125 

Ładowacze TUR 6 716 4 695 9 055 7 924 8 482 

Elementy maszyn rolniczych 4 714 3 775 8 278 1 709 1 638 

Usługi 795 574 3 814 928 376 

Pozostałe wyroby i części zamienne 7 865 7 753 14 600 11 308 12 133 

Przychody ze sprzedaży Bioenergia Invest: 6 804 5 832 14 183 13 787** 10 187* 

Biomasa 5 879 4 701 11 219 12 757 9 616 

Pozostałe wyroby i usługi 925 1 131 2 964 1 030 571 

Wyłączenia konsolidacyjne -165 -456 -1 669 -2 851 0 

Razem przychody ze sprzedaży 119 903 80 449 172 359 122 834 117 333 

Źródło: Sprawozdania Finansowe. 
* W tabeli uwzględniono przychody spółki Bioenergia Invest zrealizowane w okresie od 22 kwietnia do 31 grudnia 2009 r., pomimo że 
nie zostały one uwzględnione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitenta za ten rok. 
** Przychody spółki Bioenergia Invest za 2010 r. za okres od 22 kwietnia do 31 grudnia 2010 r. Przychody spółki w całym 2010 r. 
wyniosły 18 208 tys. zł. 

 

W 2011 r. Grupa URSUS osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 172,4 mln zł, co oznacza wzrost o 40% w 
stosunku do 2010 r. Grupa osiągnęła wysoki wzrost sprzedaży zarówno na rynku krajowym (o 35%) jak i na rynku 
zagranicznym (o 51%). Wzrost przychodów ze sprzedaży krajowej wynikał głównie z dalszego dynamicznego wzrostu 
sprzedaży ciągników rolniczych (wzrost sprzedaży o 131% w stosunku do 2010 r.), w tym głównie ciągników serii 
POL-MOT H oraz zakupionych od spółki Bumar sp. z o.o. w transakcji opisanej w punkcie 11.14 Prospektu ciągników 
marki URSUS. Ponadto Spółka osiągnęła znaczący wzrost sprzedaży linii do zbioru zielonki, słomy i siana (30%), 
rozrzutników nawozu naturalnego (15%) oraz maszyn do mieszania i zadawania pasz (19%). Wzrost sprzedaży 
eksportowej w 2011 r. został osiągnięty dzięki poprawie sytuacji makroekonomicznej na rynkach Europy Zachodniej, w 
tym w szczególności na rynkach holenderskim, czeskim oraz skandynawskim. 

Przychody ze sprzedaży spółki Bioenergia Invest w 2011 r. wyniosły 14,2 mln zł i były o 3% wyższe niż przychody 
wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy za 2010 r. oraz o 22% niższe niż przychody osiągnięte przez tę 
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spółkę w całym 2010 r. Spadek przychodów spółki w 2011 r. spowodowany był niskimi zbiorami słomy oraz 
stosunkowo gorszą jej jakością, co przełożyło się na obniżenie wydajności wykorzystywanych przez spółkę linii do 
brykietowania słomy. 

Tabela: Przychody Emitenta w 2009 r. oraz Grupy w latach 2010-2011 i w I półroczu 2012 r. w podziale na kraj i zagranicę 
(tys. zł) 

  
I pół. 2012 

Grupa 
(niezbadane) 

I pół. 2011 
Grupa 

(niezbadane) 

2011 
Grupa 

(zbadane) 

2010 
Grupa  

(zbadane) 

2009 
Emitent 

(zbadane) 

Kraj 96 362 64 060 136 875 101 122 80 692 

Zagranica, w tym: 23 706 16 844 37 153 24 563 26 454 

UE 21 091 15 585 34 155 21 581 22 685 

Poza UE 2 615 1 259 2 998 2 982 3 769 

Wyłączenia -165 -455 -1 669 -2 851 0 

Razem przychody ze sprzedaży 119 903 80 449 172 359 122 834 107 146 

Źródło: Sprawozdania Finansowe. 

Przychody Grupy URSUS zrealizowane w I półroczu 2012 r. wyniosły 119,9 mln zł i były o 49% wyższe niż w 
analogicznym okresie poprzedniego roku, przy czym wysoka dynamika wzrostu została osiągnięta zarówno na rynku 
krajowym (52%) jak i na rynkach zagranicznych (41%), gdzie zaobserwowano dalszą poprawę sytuacji branży 
rolniczej w stosunku do poprzednich okresów. Sprzedaż eksportowa Grupy URSUS realizowana jest głównie przez 
Emitenta. Wzrost przychodów ze sprzedaży wynikał w głównej mierze z kontynuacji trendu wzrostowego w zakresie 
sprzedaży ciągników rolniczych, w tym przede wszystkim z rozpoczęcia w Oddziale w Lublinie produkcji i sprzedaży 
ciągników marki URSUS. Spółka rozpoczęła produkcję i sprzedaż ciągników tej marki dzięki nabyciu w czerwcu 2011 
r. znaków towarowych URSUS (transakcja została opisana w punkcie 11.14 Prospektu). Ponadto w I półroczu 2012 r. 
Spółka osiągnęła wysokie dynamiki wzrostu sprzedaży w stosunku do I półrocza 2011 r. we wszystkich pozostałych 
kategoriach produktowych, w tym przede wszystkim w sprzedaży przyczep i wywrotek (57%), rozrzutników nawozu 
naturalnego (56%), ładowaczy TUR (43%) i osprzętu do ładowaczy (29%).  

Również spółka Bioenergia Invest uzyskała w I półroczu 2012 r. wzrost sprzedaży o 17% w stosunku do 
analogicznego okresu poprzedniego roku, głównie dzięki nawiązaniu współpracy z zagranicznymi dostawcami 
biomasy i tym samym zwiększeniu ilości biomasy dostępnej do sprzedaży odbiorcom krajowym. Ponadto począwszy 
od 2011 r. spółka pozyskuje stałych odbiorców produkowanych brykietów ze słomy, m.in. we wrześniu 2011 r. 
podpisała wieloletnią umowę na dostawę biomasy ze spółką GDF SUEZ Bioenergia sp. z o.o.  

Koszty działalności operacyjnej 

Poniżej zaprezentowano wielkość kosztów operacyjnych Emitenta w 2009 r. oraz Grupy URSUS w latach 2010-2011 i 
w I półroczu 2012 r. Poniższa tabela prezentuje koszty w układzie rodzajowym wraz z uzgodnieniem do kosztów w 
układzie kalkulacyjnym. 

Tabela: Koszty operacyjne Emitenta w 2009 r. oraz Grupy w latach 2010-2011 i w I półroczu 2012 r. (tys. zł) 

  
I pół. 2012 

Grupa 
(niezbadane) 

I pół. 2011 
Grupa 

(niezbadane) 

2011 
Grupa 

(zbadane) 

2010 
Grupa  

(zbadane) 

2009 
Emitent 

(zbadane) 

Amortyzacja 2 955 2 741 5 449 5 376 4 103 

Zużycie materiałów I energii 64 282 31 168 70 107 54 885 59 313 

Usługi obce 6 121 4 152 9 636 8 737 6 915 

Podatki I opłaty 1 309 1 450 2 801 3 884 1 965 

Wynagrodzenia 15 067 11 432 25 089 23 218 20 152 

Ubezpieczenia społeczne I inne świadczenia 3 614 2 554 5 714 5 553 4 849 

Ubezpieczenia majątkowe I osobowe 118 91 190 144 147 

Pozostałe koszty 350 949 707 2 718 1 719 

Koszty według rodzaju ogółem 93 816 54 537 119 693 104 515 99 163 

Zmiana stanu produktów (+/-) -570 3 737 -2 762 -1 850 3 809 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-) -324 -60 -805 -1 113 -716 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów (+) 21 418 21 588 52 661 29 559 3 830 

Razem koszty sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów, sprzedaży i ogólnego zarządu, w tym: 

114 340 79 802 171 515 128 833 106 140 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 79 450 47 671 94 000 76 535 87 619 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 21 418 21 588 52 661 29 559 3 830 

Koszty sprzedaży 5 480 3 921 10 327 9 586 3 647 

Koszty ogólnego zarządu 7 992 6 622 14 527 13 153 11 044 

Źródło: Sprawozdania Finansowe. 
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Wielkość kosztów operacyjnych Grupy w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi wynikała w głównej 
mierze z rozwoju działalności operacyjnej w tym okresie. W 2009 r. koszty wytworzenia sprzedanych produktów Spółki 
stanowiły 86% przychodów ze sprzedaży produktów, a w latach 2010-2011 wskaźnik ten wynosił odpowiednio 88% i 
86%. W I półroczu 2012 r. udział kosztów wytworzenia sprzedanych produktów w przychodach ze sprzedaży 
produktów wyniósł 82% wobec 86% w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów stanowiła w latach 2009-2011 odpowiednio 93%, 89% i 89% przychodów ze sprzedaży towarów i 
materiałów, a w I półroczu wskaźnik ten wyniósł 91% wobec 87% w I półroczu 2011 r. W 2010 r. miał miejsce 
znaczący wzrost kosztów sprzedaży z 3,6 mln zł w 2009 r. do 9,6 mln zł w 2010 r., co wynikało głównie z 
intensywnych działań promocyjnych podjętych w związku z wprowadzeniem na rynek nowej serii ciągników oraz 
maszyn rolniczych. 

W strukturze kosztów rodzajowych w analizowanym okresie największy udział miały koszty zużycia materiałów i 
energii, które w latach 2009-2010 stanowiły odpowiednio 60% i 53% kosztów rodzajowych, a w 2011 r. wskaźnik ten 
wyniósł 59%. W I półroczu 2012 r. koszty zużycia materiałów i energii miały 69% udział w kosztach rodzajowych 
ogółem w porównaniu do 57% w I półroczu 2011 r. Koszty zużycia materiałów i energii obejmują w szczególności: 

 Koszty zakupu materiałów do produkcji 

 Komponenty do produkcji maszyn i ciągników rolniczych 

 Koszty zużycia energii i paliw 

Drugą najistotniejszą pozycją kosztową w układzie rodzajowym były koszty wynagrodzeń, które w analizowanym 
okresie stanowiły od 16% do 22% kosztów rodzajowych Grupy. 

Wartość amortyzacji wzrosła w analizowanym okresie z 4,1 mln zł w 2009 r. do 5,4 mln zł w 2011 r., a w I półroczu 
2012 r. wyniosła 3,0 mln zł wobec 2,7 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wzrost kosztów amortyzacji 
w analizowanym okresie wynikał z dokonanych inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe opisanych w punkcie 11.8 
Prospektu. Ponadto w 2010 r. Spółka dokonała weryfikacji szacunków okresów umorzenia środków trwałych (poza 
narzędziami i przyrządami) dokonując korekty retrospektywnej. Przeprowadzona weryfikacja zmniejszyła koszty 
amortyzacji 2010 roku o 0,4 mln zł, a koszty amortyzacji roku 2009 o 1,2 mln zł. 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

W poniższej tabeli zaprezentowano najistotniejsze pozycje pozostałych przychodów i kosztów Grupy w okresie 
objętym historycznymi informacjami finansowymi. 

Tabela: Pozostałe przychody i koszty operacyjne Emitenta w 2009 r. oraz Grupy w latach 2010-2011 i w I półroczu 2012 r. 
(tys. zł) 

  
I pół. 2012 

Grupa 
(niezbadane) 

I pół. 2011 
Grupa 

(niezbadane) 

2011 
Grupa 

(zbadane) 

2010 
Grupa  

(zbadane) 

2009 
Emitent 

(zbadane) 

Zysk netto ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 12 22 85 32 

Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość zapasów 0 0 0 438 0 

Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartości niematerialne i 
prawne 

0 0 0 0 302 

Zysk z wyceny nieruchomości inwestycyjnych do wartości 
godziwej 

0 0 800 5 476 752 

Otrzymane dotacje 24 7 12 35 164 

Umorzone zobowiązania 0 0 2 41 0 

Otrzymane kary i odszkodowania 34 127 125 52 314 

Inne 2 073 1 043 930 1 009 1 850 

Razem pozostałe przychody operacyjne 2 131 1 189 1 891 7 136 3 414 

Strata netto ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 25 198 69 0 0 

Strata z likwidacji rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości 
niematerialnych 

0 0 103 143 329 

Odpisy aktualizujące wartość składników aktywów 0 0 0 0 130 

Koszt nieumorzonych aktywów trwałych wniesionych aportem 0 0 0 0 647 

Darowizny przekazane 11 52 65 23 51 

Koszty zaniechanej działalności 0 0 0 114 0 

Inne 158 103 151 860 58 

Razem pozostałe koszty operacyjne 194 353 388 1 140 1 215 

Saldo pozostałej działalności 1 937 836 1 503 5 996 2 199 

Źródło: Sprawozdania Finansowe. 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi saldo pozostałej działalności operacyjnej miało znaczący 
dodatni wpływ na wielkość wyniku na działalności operacyjnej. 
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W 2009 r. główną pozycję pozostałych przychodów operacyjnych stanowiły przychody z tytułu objęcia udziałów w 
zamian za aport w spółce Bioenergia Invest w kwocie 1,4 mln zł. Ponadto Spółka zrealizowała w 2009 r. przychody 
równe zyskowi z wyceny nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej w wysokości 0,8 mln zł oraz przychody z 
tytułu rozwiązania odpisów aktualizujących wartości niematerialne i prawne w kwocie 0,3 mln zł oraz otrzymała 
odszkodowania w kwocie 0,3 mln zł. Główne składniki pozostałych kosztów operacyjnych Spółki w 2009 r. obejmowały 
nieumorzoną wartość aportu wniesionego do spółki Bioenergia Invest w kwocie 0,7 mln zł oraz stratę z tytułu likwidacji 
rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 0,3 mln zł. Saldo pozostałej 
działalności operacyjnej w 2009 r. wyniosło 2,2 mln zł i stanowiło 69% zrealizowanego wyniku operacyjnego w tym 
okresie. 

W 2010 r. saldo pozostałej działalności operacyjnej wyniosło 6,0 mln zł (wynik operacyjny wyniósł -3 tys. zł). Głównym 
składnikiem tak wysokiego salda pozostałej działalności operacyjnej był zrealizowany zysk z wyceny nieruchomości 
inwestycyjnych do wartości godziwej w kwocie 5,5 mln zł, co było związane z dokonaną w 2010 r. zmianą zasad 
rachunkowości w odniesieniu do wyceny nieruchomości inwestycyjnych, które Grupa wyceniła według wartości 
godziwej z uwzględnieniem wyceny retrospektywnej. Znacząca wielkość przeszacowania wartości nieruchomości 
inwestycyjnych do wartości godziwej w 2010 r. wynikała z nabycia w tym okresie nieruchomości inwestycyjnej w 
Lublinie (transakcja została opisana w punkcie 11.14 Prospektu). 

W 2011 r. pozostałe przychody operacyjne Grupy wyniosły 1,9 mln zł, w tym 0,8 mln zł stanowiły przychody z tytułu 
przeszacowania wartości nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 
0,4 mln zł, a saldo pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 1,5 mln zł stanowiło 64% zrealizowanego wyniku 
operacyjnego. 

Głównym składnikiem salda pozostałej działalności operacyjnej w I półroczu 2012 r. były przychody z tytułu wynajmu 
nieruchomości inwestycyjnych w wysokości 0,7 mln zł (1,0 mln zł w I półroczu 2011 r.), które w poprzednich latach 
ujęte były w przychodach ze sprzedaży Grupy URSUS. Saldo pozostałej działalności operacyjnej w I półroczu 2012 r. 
wyniosło 1,9 mln zł i stanowiło 35% osiągniętego wyniku na poziomie operacyjnym Grupy. 

Zysk na działalności operacyjnej 

Zysk na działalności operacyjnej Spółki w 2009 r. wyniósł 3,2 mln zł, a w 2010 r. wyniósł -3 tys. zł. Główną przyczyną 
spadku wyniku operacyjnego w 2010 r. był wzrost kosztów sprzedaży o 6,0 mln zł, który przyczynił się do spadku 
wyniku na sprzedaży po uwzględnieniu kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu z 1,0 mln zł w 2009 r. do -6,0 
mln zł w 2010 r. Znaczący wpływ na wysokość wyniku operacyjnego w 2010 r. miało ponadto dodatnie saldo 
pozostałej działalności w kwocie 6,0 mln zł. W 2011 r. Grupa URSUS zrealizowała wynik operacyjny w kwocie 2,3 mln 
zł, czego główną przyczyną był rozwój działalności Grupy i związany z tym wzrost zysku ze sprzedaży o 54% oraz 
dodatnie saldo pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 1,5 mln zł. W I półroczu 2012 r. Grupa osiągnęła 
wysoki wynik brutto na sprzedaży w kwocie 19,0 mln zł (11,2 mln zł w I półroczu 2011 r.) oraz dodatnie saldo 
pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 1,9 mln zł (0,8 mln zł w I półroczu 2011 r.). W rezultacie wynik operacyjny 
wyniósł 7,5 mln zł w porównaniu do1,5 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. 

Przychody i koszty finansowe 

Poniżej zestawiono główne pozycje przychodów i kosztów finansowych w latach 2009-2011 oraz w I półroczu 2012 r. 

Tabela: Przychody i koszty finansowe Emitenta w 2009 r. oraz Grupy w latach 2010-2011 i w I półroczu 2012 r. (tys. zł) 

  
I pół. 2012 

Grupa 
(niezbadane) 

I pół. 2011 
Grupa 

(niezbadane) 

2011 
Grupa 

(zbadane) 

2010 
Grupa  

(zbadane) 

2009 
Emitent 

(zbadane) 

Przychody z tytułu odsetek 30 15 1 669 250 19 

Zyski z tytułu różnic kursowych 0 0 96 782 479 

Pozostałe przychody finansowe 0 0 0 642 0 

Razem przychody finansowe 30 15 1 765 1 674 498 

Koszty z tytułu odsetek 1 305 1 243 2 594 1 634 1 349 

Strata z wyceny aktywów i zobowiązań finansowych 0 0 0 130 594 

Pozostałe koszty finansowe 278 74 538 228 186 

Razem koszty finansowe 1 583 1 317 3 132 1 992 2 129 

Źródło: Sprawozdania Finansowe. 

Przychody finansowe obejmują głównie przychody odsetkowe związane z zainwestowanymi środkami (lokaty 
bankowe) oraz z tytułu przeterminowanych należności. W 2011 r. Spółka obciążyła swoich kontrahentów odsetkami za 
nieterminowe zapłaty należności w latach 2009-2010 w łącznej kwocie 1,7 mln zł. Kwota ta została ujęta w 
przychodach finansowych. Ze wskazanej kwoty odsetek do dnia 31 grudnia 2011 r. uregulowano 0,2 mln zł. Pozostała 
kwota 1,5 mln zł nie została objęta odpisem aktualizującym. Na dzień 30 czerwca 2012 r. wartość nieuregulowanych 
należności z tytułu odsetek wynosiła 1,0 mln zł. Spółka podejmuje działania zmierzające do wyegzekwowania całej 
kwoty należności. Ponadto w latach 2009-2011 zrealizowane zostały zyski z tytułu różnic kursowych w wysokości 
odpowiednio 0,5 mln zł, 0,8 mln zł i 0,1 mln zł. 
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Koszty finansowe w latach 2009-2011 oraz w I półroczu 2012 r. obejmowały głównie koszty z tytułu odsetek od 
wykorzystywanych kredytów bankowych oraz wynikające z zawartych umów leasingu finansowego. Ponadto w latach 
2009 i 2010 do kosztów finansowych zaliczono stratę na instrumentach finansowych w wysokości odpowiednio 0,6 
mln zł i 0,1 mln zł. 

Zysk netto 

Zysk netto Spółki w 2009 r. wyniósł 0,4 mln zł. Istotny wpływ na zysk netto w tym okresie miało ujemne saldo 
przychodów i kosztów finansowych w wysokości -1,6 mln zł oraz strata netto spółki stowarzyszonej Bioenergia Invest 
wykazana w rachunku zysków i strat w pozycji „Udział w wyniku finansowym jednostek stowarzyszonych” w kwocie -
0,5 mln zł. 

W 2010 r. Grupa osiągnęła stratę netto w wysokości -1,1 mln zł. Główną przyczyną zrealizowanej straty netto był 
wynik operacyjny Grupy w wysokości -3 tys. zł, ujemne saldo przychodów i kosztów finansowych w kwocie -0,3 mln zł 
oraz zwiększenie odroczonego podatku dochodowego w Spółce naliczonego z tytułu różnic przejściowych powstałych 
w wyniku przeszacowania wartości nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej oraz zmiany szacunków 
okresu amortyzacji poszczególnych składników środków trwałych Grupy. Z uwagi na fakt, że w sprawozdaniu 
finansowym za 2010 r. spółka Bioenergia Invest konsolidowana była metodą pełną, wyniki tej spółki zostały 
uwzględnione w wyniku operacyjnym Grupy za ten rok. 

Zysk netto Grupy za 2011 r. wyniósł 1,3 mln zł i wynikał głównie ze zrealizowanego zysku na działalności operacyjnej 
w wysokości 2,3 mln zł. Istotny wpływ na wynik netto 2011 roku miało ujemne saldo przychodów i kosztów 
finansowych w wysokości -1,4 mln zł. Ponadto w 2011 r. Grupa wykazała ujemne obciążenie podatkowe w wysokości 
0,3 mln zł, co wynikało z odwrócenia się różnic przejściowych powstałych w 2010 r. 

W I półroczu 2012 r. zysk netto Grupy wyniósł 5,7 mln zł wobec 0,1 mln zł w I półroczu 2011 r. Tak wysoki zysk netto 
zrealizowany w tym okresie wynikał głównie z zysku na poziomie operacyjnym w kwocie 7,5 mln zł. Ponadto istotny 
wpływ na wysokość osiągniętego wyniku netto miało saldo przychodów i kosztów finansowych w wysokości -1,6 mln 
zł. 

8.3.2. Sytuacja finansowa 

Poniższa tabela przedstawia wartość aktywów w latach 2009-2011 oraz w I półroczu 2012 r. 

Tabela: Aktywa Emitenta w 2009 r. oraz Grupy w latach 2010-2011 i w I półroczu 2012 r. (tys. zł) 

  
30.06.2012 

Grupa 
(niezbadane) 

31.12.2011 
Grupa 

(zbadane) 

31.12.2010 
Grupa  

(zbadane) 

31.12.2009 
Emitent 

(zbadane) 

Rzeczowe aktywa trwałe 53 790 54 095 53 194 42 747 

Nieruchomości inwestycyjne 18 135 18 135 17 045 6 575 

Wartości niematerialne 11 967 11 945 3 420 2 173 

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 0 0 0 3 483 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 2 464 2 290 1 832 1 652 

Pozostałe aktywa finansowe 0 0 0 208 

Pozostałe aktywa (udziały) 5 5 0 0 

Razem aktywa trwałe 86 361 86 470 75 491 56 838 

Zapasy 49 724 48 469 38 302 34 668 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 54 287 38 823 21 702 14 641 

Pozostałe aktywa finansowe 0 6 0 0 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 623 1 377 2 965 4 492 

Należności z tytułu podatku dochodowego 0 0 93 301 

Aktywa zaklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży 569 599 63 29 

Razem aktywa obrotowe 106 203 89 274 63 125 54 131 

AKTYWA RAZEM 192 564 175 744 138 616 110 969 

Źródło: Sprawozdania Finansowe. 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi wartość sumy aktywów Grupy wzrosła ze 111,0 mln zł na 
koniec 2009 r. do 192,5 mln zł na dzień 30 czerwca 2012 r., tj. o 70%. Źródłem tak znaczącego wzrostu sumy 
bilansowej w tym okresie był głównie wzrost aktywów obrotowych w pozycji należności z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałych należności oraz wzrost stanu zapasów wynikające ze wzrostu skali działalności Grupy. 

W 2009 r. aktywa trwałe i obrotowe stanowiły odpowiednio 52% i 48% sumy bilansowej Spółki. Najistotniejszą pozycję 
aktywów trwałych stanowiły rzeczowe aktywa trwałe w kwocie 42,8 mln zł oraz nieruchomości inwestycyjne o wartości 
6,6 mln zł. Ponadto na koniec 2009 r. Spółka wykazywała udziały w spółce Bioenergia Invest w wartości 3,5 mln zł. W 
kategorii aktywów obrotowych główne pozycje obejmowały należności handlowe w kwocie 14,6 mln zł oraz zapasy w 
kwocie 34,7 mln zł. Ponadto według stanu na koniec 2009 r. Spółka posiadała 4,5 mln zł środków pieniężnych. 
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W 2010 r. struktura aktywów Grupy nie uległa znaczącym zmianom, a udział aktywów trwałych i obrotowych w sumie 
bilansowej wynosił odpowiednio 54% i 46%. Najistotniejszymi zmianami w 2010 r. był wzrost wartości rzeczowych 
aktywów trwałych z 42,7 mln zł na koniec 2009 r. do 53,2 mln zł na koniec 2010 r. wynikający głównie z włączenia do 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego rzeczowych aktywów trwałych spółki Bioenergia Invest wskutek objęcia 
tej spółki pełną konsolidacją. Jednocześnie na koniec 2010 r. nie wykazano w sprawozdaniu finansowym Grupy 
udziałów w jednostkach stowarzyszonych. Wzrost wartości nieruchomości inwestycyjnych z 6,6 mln zł na koniec 2009 
r. do 17,0 mln zł na koniec 2010 r. wynikał z nabycia nieruchomości w Lublinie oraz przeszacowania jej wartości do 
wartości godziwej dokonanego w 2010 r. Wzrost wartości aktywów obrotowych w 2010 r. wynikał głównie ze wzrostu 
zapasów z 34,7 mln zł na koniec 2009 r. do 38,3 mln zł na koniec 2010 r. oraz ze wzrostu należności handlowych do 
22,6 mln zł na koniec 2010 r. Ponadto na koniec 2010 r. Grupa posiadała środki pieniężne w wysokości 3,0 mln zł. 

Według stanu na 31 grudnia 2011 r. aktywa trwałe stanowiły 49% sumy bilansowej Grupy, a udział aktywów 
obrotowych w sumie bilansowej wynosił 51%. Najistotniejszą zmianą w kategorii aktywów trwałych był wzrost wartości 
niematerialnych z 3,4 mln zł na koniec 2010 r. do 11,9 mln zł na koniec 2011 r., co wynikało głównie z dokonanej w 
czerwcu 2011 r. transakcji nabycia znaków towarowych „URSUS” za kwotę 8,1 mln zł. (transakcja została opisana w 
punkcie 11.14 Prospektu). Wzrost aktywów obrotowych o 41% w 2011 r. wynikał głównie ze wzrostu należności 
handlowych z 21,7 mln zł na koniec 2010 r. do 38,8 mln zł na koniec 2011 r. oraz ze wzrostu stanu zapasów z 38,3 
mln zł do 48,5 mln zł w tym okresie. Wzrost ten dotyczył głównie materiałów i towarów i związany był ze wzrostem 
skali działalności Grupy w tym okresie. Stan środków pieniężnych Grupy na koniec 2011 r. wynosił 1,4 mln zł. Ponadto 
na koniec 2011 r. Grupa wykazała aktywa zaklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży w wartości 0,6 mln zł 
obejmujące głównie wartość działki przeznaczonej do odsprzedaży. 

W I półroczu 2012 r. aktywa trwałe stanowiły 45% sumy bilansowej Grupy URSUS, a udział aktywów obrotowych w 
sumie aktywów wyniósł 55%. Jedyną znaczącą różnicą w strukturze bilansu Grupy w stosunku do stanu na koniec 
2011 r. był wzrost stanu należności handlowych i pozostałych z 38,8 mln zł na koniec 2011 r. do 54,3 mln zł na dzień 
30 czerwca 2012 r. 

Tabela: Pasywa Emitenta w 2009 r. oraz Grupy w latach 2010-2011 i w I półroczu 2012 r. (tys. zł) 

  
30.06.2012 

Grupa 
(niezbadane) 

31.12.2011 
Grupa 

(zbadane) 

31.12.2010 
Grupa  

(zbadane) 

31.12.2009 
Emitent 

(zbadane) 

Wyemitowany kapitał akcyjny 22 180 22 180 22 180 22 180 

Nadwyżka ze sprzedaży akcji 20 902 20 902 20 902 20 902 

Zyski zatrzymane 30 377 24 584 23 266 20 588 

Kapitał własny 73 459 67 666 66 348 63 670 

Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 4 190 4 674 5 560 0 

Pozostałe zobowiązania finansowe 4 725 4 917 5 209 2 771 

Rezerwa na podatek odroczony 5 702 5 815 5 696 4 639 

Rezerwy długoterminowe 2 671 2 671 2 544 2 145 

Pozostałe zobowiązania 2 846 5 685 27 44 

Zobowiązania długoterminowe razem 20 134 23 762 19 036 9 599 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania, w 
tym: 

59 220 49 811 23 072 18 878 

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 36 580 30 319 26 454 15 771 

Pozostałe zobowiązania finansowe 2 285 3 300 2 405 1 888 

Rezerwy krótkoterminowe 886 886 1 301 1 163 

Zobowiązania krótkoterminowe razem 98 971 84 316 53 232 37 700 

PASYWA RAZEM 192 564 175 744 138 616 110 969 

Źródło: Sprawozdania Finansowe. 

Wartość kapitałów własnych ogółem w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi zwiększyła się z 63,7 
mln zł na koniec 2009 r. do 73,5 mln zł na koniec I półrocza 2012 r. Głównym źródłem wzrostu kapitałów własnych w 
tym okresie był wzrost wyniku finansowego netto. W 2010 r. wzrost kapitałów własnych nastąpił pomimo straty netto, 
ponieważ w pozycji zyski zatrzymane uwzględnione zostały również udziały akcjonariuszy mniejszościowych w 
wysokości 3,8 mln zł w związku z konsolidacją spółki Bioenergia Invest metodą pełną. 

Główne pozycje zobowiązań długoterminowych w latach 2009-2011 oraz w I półroczu 2012 r. obejmowały: 

 Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów bankowych – Grupa korzysta z tego typu finansowania począwszy 
od 2010 r. 

 Pozostałe zobowiązania finansowe – zobowiązania z tytułu leasingu finansowego i umów dzierżawy z opcją 
kupna. Za pomocą leasingu finansowego bądź umów dzierżawy z opcją kupna Grupa finansuje 
wykorzystywane środki transportu, wyposażenie oraz sprzęt komputerowy 
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 Rezerwa na odroczony podatek dochodowy – zwiększenie rezerwy w 2010 r. wynikało z utworzenia rezerwy 
na odroczony podatek dochodowy na różnice przejściowe powstałe w związku z dokonaną weryfikacją 
szacunków okresów umorzenia środków trwałych dokonaną przez Spółkę w 2010 r. 

 Pozostałe zobowiązania w kwocie 5,6 mln na koniec I półrocza 2012 r. dotyczą zobowiązań z tytułu zakupu 
znaków towarowych „URSUS”. 

Głównym elementem zobowiązań krótkoterminowych w latach 2009-2011 oraz w I półroczu 2012 r. były zobowiązania 
handlowe oraz pozostałe zobowiązania (w tym zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, dotacji oraz zobowiązania 
budżetowe inne niż z tytułu podatku dochodowego), których wartość na koniec 2009 r. wyniosła 18,9 mln zł, a na 
koniec 2010 r. wzrosła do 23,1 mln zł. W 2011 r. nastąpił znaczący wzrost tej pozycji bilansu (do 49,8 mln zł na koniec 
2011 r.), czego główną przyczyną był wzrost zobowiązań handlowych oraz innych zobowiązań (znaki towarowe 
„URSUS”). Ponadto w analizowanym okresie systematycznie wzrastał stan zadłużenia Grupy z tytułu 
krótkoterminowych kredytów i pożyczek bankowych, obejmujących: umowy leasingu finansowego i umowy dzierżawy 
z opcją zakupu, kredyty w rachunku bieżącym i kredyty bankowe. 

Podsumowując, źródła finansowania Grupy kapitałowej obejmują: 

 Kapitał własny – zyski wygenerowane w kolejnych okresach, 

 Kredyt kupiecki – zobowiązania handlowe, 

 Kredyty bankowe obrotowe i w rachunku bieżącym – finansowanie bieżącej działalności Grupy, 

 Kredyt inwestycyjny – kredyt zaciągnięty w październiku 2010 r. na sfinansowanie zakupu nieruchomości w 
Lublinie (transakcja opisana w punkcie 11.14 Prospektu), 

 Leasing finansowy – finansowanie środków transportu, wyposażenia, sprzętu komputerowego, 

 Faktoring – finansowanie sprzedaży ciągników rolniczych, 

 Dotacja UE w kwocie 0,3 mln zł uzyskana na realizację inwestycji w linię do zagospodarowania resztek 
pożniwnych kukurydzy (szczegóły umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zostały opisane w 
punkcie 11.14 Prospektu). 

Poniższa tabela prezentuje szczegółowe zestawienie źródeł kapitału Grupy Ursus w okresie objętym historycznymi 
informacjami finansowymi. 

 dane w tys. PLN 
30.06.2012 

Grupa 
(niezbadane) 

31.12.2011 
Grupa 

(zbadane) 

31.12.2010 
Grupa  

(zbadane) 

31.12.2009 
Emitent 

(zbadane) 

Kapitał własny 73 459 67 666 66 348 63 670 

Pożyczki i kredyty bankowe 40 770 34 993 32 014 15 771 

Pozostałe zobowiązania finansowe 7 010 8 217 7 614 4 659 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 59 220 49 811 23 072 18 878 

Źródło: Sprawozdania Finansowe. 

Szczegółowe dane dotyczące umów finansowych Grupy (umowy kredytów bankowych, faktoringu oraz umowa z 
Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dotycząca otrzymanej dotacji), zostały zamieszczone w punkcie 11.14 
Prospektu. Opis środków trwałych finansowanych leasingiem został zamieszczony w punkcie 11.9 Prospektu. 

Potrzeby kapitałowe Grupy URSUS wynikają z zapotrzebowania na kapitał obrotowy, które związane są z sezonowymi 
wahaniami popytu na maszyny i urządzenia rolnicze. W związku z tym, potrzeby kapitałowe Grupy również podlegają 
zjawisku sezonowości.  

Przewidywane źródła finansowania konieczne do wywiązania się ze zobowiązań Grupy URSUS to posiadane środki 
własne oraz środki pochodzące z przyszłych dodatnich przepływów pieniężnych generowanych przez działalność 
operacyjną, w szczególności ze zakumulowanego zysku netto. Ponadto Grupa przewiduje wykorzystywanie kredytów 
bankowych z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Grupy. 

 

8.3.3. Przepływy środków pieniężnych 

Poniższa tabela prezentuje podstawowe źródła wpływów i wydatków pieniężnych Grupy URSUS w okresie objętym 
historycznymi informacjami finansowymi. 
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Tabela: Pasywa Emitenta w 2009 r. oraz Grupy w latach 2010-2011 i w I półroczu 2012 r. (tys. zł) 

  

I pół. 2012 
Grupa 

(niezbadane
) 

I pół. 2011 
Grupa 

(niezbadane
) 

2011 
Grupa 

(zbadane) 

2010 
Grupa  

(zbadane) 

2009 
Emitent 

(zbadane) 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

Zysk (strata) netto 5 793 181* 1 318 -1 148 1 123* 

Korekty razem -3 078 1 396 3 479 -5 197 14 869 

Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych wycenianych 
metodą praw własności 

0 0 0 -357 451 

Zyski/straty akcjonariuszy mniejszościowych 0 0 -107 -113 0 

Amortyzacja 2 955 2 741 5 449 5 376 4 103 

Odsetki i dywidendy, netto 1 237 1 229 2 505 1 426 1 032 

(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej 25 210 -960 -5 279 196 

(Zwiększenie)/zmniejszenie stanu należności -15 518 -21 384 -17 121 -4 874 6 308 

(Zwiększenie)/zmniejszenie stanu zapasów -1 249 2 150 -10 167 -3 467 8 367 

Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu zobowiązań 9 592 16 512 24 035 711 -4 171 

Zmiana stanu rezerw -113 -14 -169 1 435 -413 

Zyski/straty z tytułu różnic kursowych 0 0 -76 -13 0 

Podatek dochodowy zapłacony 0 0 0 180 -301 

Pozostałe -7 -48 90 -222 -703 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 715 1 577 4 797 -6 345 15 992 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 

Wpływy 3 363 627 1 899 559 

Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych 

3 348 625 319 47 

Dywidendy i odsetki otrzymane 0 15 2 256 12 

Pozostałe 0 0 0 1 324 500 

Wydatki 5 516 1 832 4 230 9 108 7 036 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych 

5 476 1 827 4 230 3 836 4 076 

Nabycie nieruchomości inwestycyjnych 0 0 0 5 037 334 

Nabycie aktywów finansowych 0 5 0 235 2 126 

Pozostałe 40 0 0 0 500 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 513 -1 469 -3 603 -7 209 -6 477 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

Wpływy 7 921 2 282 3 932 16 243 0 

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów 7 921 2 282 3 932 16 243 0 

Wydatki 4 877 4 532 6 790 4 229 6 684 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 1 594 1 017 3 400 2 547 2 224 

Spłata pożyczek/kredytów 1 982 2 341 886 0 3 416 

Odsetki zapłacone 1 242 1 174 2 504 1 682 1 044 

Pozostałe 59 0 0 0 0 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 044 -2 250 -2 858 12 014 -6 684 

Przepływy pieniężne netto razem 246 -2 142 -1 664 -1 540 2 831 

Środki pieniężne na początek okresu 1 377 2 965 2 965 4 492 1 661 

Różnice kursowe netto 0 5 76 13 0 

Środki pieniężne na koniec okresu 1 623 828 1 377 2 965 4 492 

Źródło: Sprawozdania Finansowe. 
*Zysk przed opodatkowaniem. 
 

Polityka Spółki dotycząca finansowania oraz zarządzania środkami pieniężnymi polega na finansowaniu działalności 
operacyjnej wypracowanymi zyskami, kredytem kupieckim oraz wykorzystywaniu zewnętrznych źródeł finansowania 
(kredyty bankowe, leasing) w celu zachowania zdolności do kontynuowania działalności z uwzględnieniem realizacji 
planowanych inwestycji. Grupa nie zawiera transakcji z udziałem instrumentów pochodnych. Opis polityki zarządzania 
ryzykiem finansowym został zamieszczony w notach objaśniających do Sprawozdań Finansowych zamieszczonych w 
punkcie 24 Prospektu. 

Środki pieniężne Grupy URSUS przechowywane są głównie w PLN i EUR oraz częściowo w USD. 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w 2009 r. były dodatnie i wyniosły 16,0 mln zł. Główną przyczyną 
dodatnich przepływów finansowych z działalności operacyjnej był zrealizowany wynik przed opodatkowaniem w 
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wysokości 1,1 mln zł. Jednocześnie w 2009 r. miało miejsce zmniejszenie stanu zapasów w kwocie 8,4 mln zł oraz 
zmniejszenie stanu należności w wysokości 6,3 mln zł. Źródłem ujemnych przepływów pieniężnych netto z działalności 
inwestycyjnej w 2009 r. było nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych w wysokości 4,1 mln zł 
oraz nabycie aktywów finansowych (pakiet 49% udziałów w spółce Bioenergia Invest) za kwotę 2,1 mln zł. Działalność 
finansowa Spółki w 2009 r. obejmowała przede wszystkim spłatę kredytów bankowych w wysokości 3,4 mln zł oraz 
spłatę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego w wysokości 2,2 mln zł, a także zapłacone odsetki od zaciągniętych 
zobowiązań oprocentowanych w wysokości 1,0 mln zł. W rezultacie w 2009 r. Spółka wykazała ujemne saldo środków 
pieniężnych z działalności finansowej w kwocie -6,5 mln zł. 

W 2010 r. Grupa wypracowała ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w kwocie -6,3 mln zł wynikające 
ze straty netto w wysokości -1,1 mln zł, straty na działalności inwestycyjnej w wysokości -5,3 mln zł (nabycie 
nieruchomości w Lublinie) oraz zwiększenia stanu należności i zapasów. Również w segmencie działalności 
inwestycyjnej Grupa URSUS wykazała ujemne saldo w kwocie -7,2 mln zł, wynikające głównie z nabycia rzeczowych 
aktywów trwałych i wartości niematerialnych w wysokości -3,8 mln zł oraz nabycia nieruchomości inwestycyjnej w 
Lublinie (-5,0 mln zł). W 2010 r. Grupa finansowała swoją działalność dodatnimi przepływami pieniężnymi z 
działalności finansowej, zaciągając w tym okresie kredyty i pożyczki bankowe w łącznej wysokości 16,2 mln zł. 
Wydatki z działalności finansowej w 2010 r. wynikały głównie z płatności związanych z odsetkami od kredytów 
bankowych oraz płatności z tytułu leasingu finansowego w łącznej wysokości 4,2 mln zł. 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Grupy w 2011 r. były dodatnie i wyniosły 4,8 mln zł, co wynikało 
głównie ze zrealizowanego zysku netto w kwocie 1,3 mln zł oraz ze zmian w kapitale obrotowym Grupy (zwiększenie 
stanu zapasów o 10,2 mln zł, zwiększenie stanu należności o 17,1 mln zł oraz zwiększenie stanu zobowiązań o 24,0 
mln zł). W segmencie działalności inwestycyjnej główne przepływy pieniężne zrealizowane w 2011 r. były ujemne i 
dotyczyły dokonanych inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe w wysokości 4,2 mln zł. Transakcja nabycia znaków 
towarowych „URSUS” o wartości dokonana w 2011 r. nie została odzwierciedlona w rachunku przepływów 
pieniężnych tego okresu, ponieważ termin płatności wynikający z podpisanej umowy sprzedaży znaków towarowych 
wyznaczony został w czerwcu 2012 r. Również saldo środków pieniężnych z działalności finansowej w 2011 r. było 
ujemne (-2,9 mln zł) i wynikało głównie z nadwyżki spłat zobowiązań z tytułu kredytów bankowych i leasingu 
finansowego nad wpływami z tytułu zaciągnięć nowych kredytów bankowych. 

W I półroczu 2012 r. Grupa URSUS finansowała swoją działalność dodatnimi przepływami pieniężnymi netto z 
działalności operacyjnej w wysokości 2,7 mln zł, które wynikały przede wszystkim z osiągniętego wyniku finansowego 
netto w kwocie 5,8 mln zł, zwiększenia stanu należności w kwocie -15,5 mln zł oraz zwiększenia stanu zobowiązań w 
wysokości 9,6 mln zł. Ponadto Grupa osiągnęła w I półroczu 2012 r. dodatnie przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej, zaciągając nowe kredyty bankowe w wysokości 7,9 mln zł oraz dokonując spłaty zobowiązań 
oprocentowanych w łącznej kwocie 4,8 mln zł. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej w I półroczu 
2012 r. były ujemne i wyniosły -5,5 mln zł i wynikały z poniesionych nakładów na wartości niematerialne i prawne oraz 
rzeczowe aktywa trwałe w wysokości -5,5 mln zł, w tym z dokonanych płatności wynikających z zawartej w czerwcu 
2011 r. umowy nabycia znaków towarowych „URSUS”. 

Szczegóły dotyczące inwestycji Grupy w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi zostały 
zamieszczone w punkcie 11.8 Prospektu. 

 

8.3.4. Analiza wskaźnikowa 

Wskaźniki rentowności* 

  
I pół. 2012 
Grupa 

I pół. 2011 
Grupa 

2011 
Grupa 

2010 
Grupa 

2009 
Emitent  

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej (tys. zł)  119 903 80 449 172 359 122 834 107 146 

Rentowność sprzedaży 15,9% 13,9% 14,9% 13,6% 14,7% 

Rentowność EBITDA 8,7% 5,3% 4,5% 4,4% 6,8% 

Rentowność EBIT 6,3% 1,8% 1,4% 0,0% 3,0% 

Rentowność brutto 5,0% 0,2% 0,6% -0,3% 1,0% 

Rentowność netto 4,8% 0,1% 0,8% -0,9% 0,3% 

Rentowność aktywów (ROA)** 3,0% - 0,7% -0,8% 0,3% 

Rentowność kapitałów własnych (ROE)** 7,9% - 1,9% -1,7% 0,6% 

Źródło: Spółka, Sprawozdania Finansowe. 
* Wskaźniki obliczone na podstawie zbadanych danych finansowych pochodzących ze Sprawozdań Finansowych. 
** Grupa nie sporządziła bilansu na dzień 30 czerwca 2011 r. 
Zasady wyliczania wskaźników: 
Rentowność sprzedaży = zysk na sprzedaży brutto okresu/przychody ze sprzedaży okresu  
Rentowność EBITDA = EBITDA okresu/przychody ze sprzedaży okresu  
Rentowność EBIT = EBIT okresu/przychody ze sprzedaży okresu  
Rentowność brutto = zysk brutto okresu/przychody ze sprzedaży okresu 
Rentowność netto = zysk netto okresu/przychody ze sprzedaży okresu 
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Rentowność aktywów = zysk netto okresu/aktywa 
Rentowność kapitałów własnych = zysk netto/kapitały własne 

 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi wskaźniki rentowności na wszystkich poziomach rachunku 
wyników obniżyły się w 2010 r. w stosunku do 2009 r., co było wynikiem zrealizowanej straty netto w tym okresie. W 
2011 r. nastąpiła poprawa wskaźników rentowności, jednak nie wszystkie wskaźniki osiągnęły wartość 
przewyższającą poziom z 2009 r. Wskaźnik rentowności sprzedaży wyniósł 14,9% w stosunku do 13,6% w 2010 r. i 
14,7% w 2009 r., wskaźnik rentowności EBIT wyniósł 1,4% wobec 0,0% w 2010 r. i 3,0% w 2009 r., a rentowność 
netto ukształtowała się na poziomie 0,8% w stosunku do 0,3% w 2009 r. W I półroczu 2012 r. nastąpił znaczący wzrost 
wskaźników rentowności na wszystkich poziomach rachunku wyników. Rentowność EBITDA wyniosła 8,7% w 
stosunku do 5,3% w analogicznym okresie poprzedniego roku, a porównywalne wskaźniki rentowności netto wyniosły 
odpowiednio 4,8% i 0,1%.  

Wskaźniki zadłużenia* 

  
30.06.2012 

Grupa 
31.12.2011 

Grupa 
31.12.2010  

Grupa 
31.12.2009 

Grupa 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,62 0,61 0,52 0,43 

Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   1,62 1,60 1,09 0,74 

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 1,08 1,06 1,13 1,29 

Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego 0,51 0,48 0,38 0,34 

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,10 0,14 0,14 0,09 

Wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek 5,75 0,90 0,00 2,38 

Wskaźnik płynności bieżącej 1,07 1,06 1,19 1,44 

Wskaźnik płynności szybkiej 0,57 0,48 0,47 0,52 

Źródło: Spółka na podstawie Sprawozdań Finansowych. 

* Wskaźniki obliczone na podstawie zbadanych danych finansowych pochodzących ze Sprawozdań Finansowych. 

 

Zasady wyliczania wskaźników: 
Wskaźnik ogólnego zadłużenia –zobowiązania ogółem / pasywa ogółem 
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych –zobowiązania ogółem / kapitał własny ogółem 
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi – (kapitały własne + zobowiązania długoterminowe) / aktywa trwałe 
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego – zobowiązania krótkoterminowe / pasywa ogółem 
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego – zobowiązania długoterminowe / pasywa ogółem 
Wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek – EBIT / odsetki 
Wskaźnik płynności bieżącej – aktywa obrotowe ogółem /zobowiązania krótkoterminowe ogółem 
Wskaźnik płynności szybkiej– (aktywa obrotowe ogółem – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe ogółem 

 
Począwszy od 2010 r. rozwój działalności Grupy URSUS finansowany był głównie przez kapitały obce. Wskaźnik 
ogólnego zadłużenia wzrósł w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi z 0,43 w 2009 r. do 0,61 w 
2011 r. i 0,62 w I półroczu 2012 r. Jednocześnie w strukturze finansowania Grupy przeważały kapitały obce 
krótkoterminowe, o czym świadczy znacząco wyższy poziom wskaźnika zadłużenia krótkoterminowego od wskaźnika 
zadłużenia długoterminowego w analizowanym okresie. Wzrost wskaźnika zadłużenia kapitałów własnych z 0,74 w 
2009 r. do 1,60 w 2011 r. i 1,62 w I półroczu 2012 r. wynikał z wyższej dynamiki wzrostu stanu zobowiązań Grupy niż 
kapitałów własnych w tym okresie. Wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek wykazywał bezpieczny poziom w 
analizowanym okresie, za wyjątkiem 2010 r. kiedy Grupa zrealizowała ujemny wynik operacyjny. Zarówno wskaźnik 
płynności bieżącej jak i wskaźnik płynności szybkiej kształtowały się na relatywnie niskim poziomie z punktu widzenia 
analizy finansowej w całym okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi. Pogorszenie wskaźników 
płynności wynikało ze wzrostu zobowiązań handlowych Grupy oraz jej zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 
bankowych. Wzrost zobowiązań wynikał z konieczności zwiększonych zakupów materiałów do produkcji, co 
spowodowane było zwiększeniem zamówień i w konsekwencji dynamicznym zwiększeniem przychodów ze sprzedaży 
Grupy. 

Analiza kapitału obrotowego* 

 

  
I pół. 2012 

Grupa 
2011 

Grupa 
2010 

Grupa 
2009 

Emitent  

1. Cykl rotacji zapasów 78,3 103,1 108,5 119,2 

2. Cykl rotacji należności 81,5 82,2 64,5 49,9 

3. Cykl rotacji zobowiązań 93,4 106,0 65,4 64,9 

4. Cykl operacyjny (1+2) 159,8 185,4 173,0 169,1 

5. Cykl konwersji gotówki (4-3) 66,5 79,4 107,6 104,2 
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Źródło: Spółka na podstawie Sprawozdań Finansowych. 

* Wskaźniki obliczone na podstawie zbadanych danych finansowych pochodzących ze Sprawozdań Finansowych. 
 
Zasady wyliczania wskaźników: 
Cykl rotacji zapasów – zapasy na koniec okresu / koszty operacyjne okresu * liczba dni w okresie 
Cykl rotacji należności – należności handlowe i inne należności na koniec okresu / przychody ze sprzedaży okresu * liczba dni w 
okresie 
Cykl rotacji zobowiązań – krótkoterminowe zobowiązania nieoprocentowane na koniec okresu / koszty operacyjne okresu * liczba dni 
w okresie 

 

Cykl rotacji zapasów w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi wynosił 119,2 dnia w 2009 r. i uległ 
skróceniu do 103,1 dnia w 2011 r. W I półroczu 2012 r. cykl rotacji zapasów wyniósł 78,3 dnia. Cykl rotacji należności 
uległ w tym czasie wydłużeniu z 49,4 dnia w 2009 r. do 82,2 dnia w 2011 r. i 81,5 dnia w I półroczu 2012 r. Podobne 
tendencje wystąpiły w zakresie cyklu rotacji zobowiązań, który wydłużył się z 64,9 dnia do 106,0 dnia w okresie lat 
2009-2011, a w I półroczu 2012 r. wyniósł 93,4 dnia. 

W związku z opisanymi tendencjami cykl konwersji gotówki skrócił się z 104,2 dnia w 2009 r. do 79,4 dnia w 2011 r., a 
w I półroczu 2012 r. wyniósł 66,5 dnia. 

 

8.4. Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub operacyjnej Grupy 

W okresie od 30 czerwca 2012 r. do Daty Prospektu miały miejsce wskazane poniżej znaczące zmiany w sytuacji 
finansowej bądź handlowej Grupy Emitenta: 

 W dniu 17 września 2012 r. Emitent zawarł z BRE Bankiem S.A. umowę o kredyt obrotowy w wysokości 1,5 
mln EUR z przeznaczeniem na finansowanie dostawy ciągników marki URSUS przeznaczonych do 
sprzedaży na rynku afrykańskim. Umowa została zawarta do dnia 28 grudnia 2012 r. Szczegóły umowy 
zostały opisane w punkcie 11.14 Prospektu. 

 W dniu 10 października 2012 r. powstała spółka Fabrika Traktora društvo sa ograničenom odgovornošču 
(D.O.O.) w Bijeljina w Bośni i Hercegowinie – Spółka została zawiązana przez Emitenta i Bobar Group d.o.o. 
(każdy z podmiotów posiada 50% w kapitale zakładowym spółki) w ramach realizacji strategii odbudowy 
pozycji handlowej marki URSUS na rynku bałkańskim. W dniu 10 października 2012 r. udziałowcy podjęli 
uchwałę o zmianie firmy spółki na „URSUS D.O.O.”, stosowny wniosek został złożony do sądu rejestrowego. 
W Dacie Prospektu spółka nie prowadzi działalności operacyjnej. Planowana główna działalność operacyjna 
spółki to produkcja/montaż ciągników marki URSUS. 
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9. OTOCZENIE PRAWNE 
 

Zasadniczym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja ciągników i maszyn rolniczych, która nie stanowi 
działalności regulowanej i nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwoleń i koncesji. Poniżej przedstawiono ogólne 
informacje o istotnych przepisach prawnych mających zastosowanie do prowadzenia działalności w ww. obszarze. 
Zwraca się uwagę inwestorów, że poniższe podsumowanie zawiera jedynie podstawowe informacje dotyczące 
regulacji prawnych mających zastosowanie do działalności Grupy Emitenta.  

Wśród regulacji prawnych, które mogą mieć istotny wpływ na działalność Emitenta znajdują się następujące akty 
prawne: 

9.1. Kodeks cywilny 

Emitent, jak też Grupa Emitenta działają w zakresie obrotu prywatnoprawnego tak jak i inne podmioty. Jednakże jako 
producenci, podlegają reżimowi przepisów dotyczących odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji.  

 

9.2. Prawo o ruchu drogowym 

W zakresie produkowanych przez Emitenta ciągników i maszyn rolniczych podstawowe znaczenie mają przepisy 
Prawa o ruchu drogowym, w szczególności art. 68 tej ustawy oraz wydawanych na jego podstawie aktów 
wykonawczych (w szczególności na Datę Prospektu rozporządzeń: Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 
r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep, Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 
2005 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep, Ministra Infrastruktury z dnia 12 czerwca 2005 r. 
w sprawie wysokości opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji), które normują podstawy dopuszczania do 
ruchu produkowanych przez Emitenta ciągników oraz innych przepisów, odnoszących się do szczegółowych 
wymogów dotyczących niektórych rodzajów pojazdów. 

 

9.3. Prawo energetyczne 

Podmiot zależny od Emitenta, spółka Bioenergia Invest S.A. jest zaangażowana w sprzedaż brykietu ze słomy. 
Uzyskany w ten sposób brykiet jest sprzedawany przez spółkę do elektrowni stosujących technologię współspalania 
biomasy z węglem oraz spalania biomasy. Zasady obrotu energią, w tym obrotu odnawialnymi źródłami energii (do 
których należy energia uzyskiwana w procesie spalania biomasy) podlegają szczególnej reglamentacji w przepisach 
Prawa energetycznego (docelowo w projektowanych rozwiązaniach osobnej ustawy o odnawialnych źródłach energii), 
normujących między innymi obowiązki przedsiębiorstw energetycznych w zakresie współudziału w produkcji energii, 
energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii. W konsekwencji unormowania te kształtują popyt na produkty z 
biomasy, związane z krajowym zapotrzebowaniem na energię.  

 
 

9.4. Prawo ochrony środowiska 

Emitent z uwagi na przedmiot prowadzonej działalności jest podmiotem, który wykorzystuje instalacje objęte reżimem 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), co 
wymaga uzyskiwania szeregu pozwoleń, w tym na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, bądź wprowadzanie 
ścieków do wód lub do ziemi. Przepisy ustawy - Prawo ochrony środowiska normują warunki uzyskiwania tych 
pozwoleń, jak też warunki techniczne dotyczące instalacji, które powodują emisję nieczystości. 
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10. OTOCZENIE RYNKOWE 
 

Informacje zawarte w niniejszym punkcie pochodzą z publicznie dostępnych dokumentów ze źródeł zewnętrznych, 
które Spółka uznaje za wiarygodne. Źródło pochodzenia informacji zewnętrznych podawane jest każdorazowo w 
przypadku wykorzystania takich informacji w niniejszym rozdziale. Zbierając, opracowując, analizując i przetwarzając 
dane makroekonomiczne, rynkowe, branżowe lub inne dane zaczerpnięte ze źródeł zewnętrznych ani Spółka, ani 
Oferujący lub ich jednostki powiązane nie przeprowadzali dla potrzeb Oferty niezależnej weryfikacji tych danych. 

Spółka nie zamierza ani nie podejmuje się aktualizować danych dotyczących rynku lub branży przedstawionych w 
niniejszym rozdziale, za wyjątkiem obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

10.1. Struktura i perspektywy rozwoju rynku 

Rynek maszyn i urządzeń rolniczych w Polsce 

Sytuacja na rynku maszyn rolniczych w Polsce uzależniona jest przede wszystkim od poniższych czynników: 

 Koniunktura w rolnictwie  

 Potrzeby inwestycyjne w zakresie modernizacji i zakupu nowych maszyn i urządzeń w rolnictwie 

 Finansowanie rolnictwa ze środków UE w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce 

W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe wskaźniki makroekonomiczne gospodarki Polski w okresie objętym 
historycznymi informacjami finansowymi wraz z prognozami na lata 2012-2013. 

Tabela: Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011  2012 P* 2013 P* 

PKB (wzrost w proc. w stosunku do poprzedniego roku) 1,7 3,8 4,3 2,8 2,6 

Popyt krajowy (wzrost w proc. w stosunku do poprzedniego roku) -1,0 4,4 3,6 2,6 2,7 

Inwestycje (wzrost w proc. w stosunku do poprzedniego roku) -1,1 -1,0 8,1 4,9 4,3 

Inflacja CPI (wzrost cen w proc. w stosunku do poprzedniego roku) 3,5 2,6 4,3 3,8 2,5 

Płace realne brutto (wzrost w proc. w stosunku do poprzedniego roku) 2,1 1,5 1,2 1,0 1,8 

Stopa bezrobocia rejestr. (stan na koniec okresu) 11,9 12,4 12,5 12,5 13,1 

Średni kurs EUR 4,33 3,99 4,1 4,2 4,0 

Źródło: IBnGR, GUS, NBP. 

* Wskaźniki prognozowane. 

Od 2004 roku Polska znajdowała się na ścieżce wzrostu gospodarczego i zaliczała się do najszybciej rozwijających 
się państw UE. Wzrost gospodarczy w 2007 r. wyniósł 6,8%, co było spowodowane wzrostem inwestycji 
przedsiębiorstw, rosnącym popytem wewnętrznym oraz wciąż silną pozycją eksportu. Jednak od połowy 2008 roku 
światowa gospodarka miała do czynienia z kryzysem finansowym, w wyniku którego w 2008 r. tempo wzrostu 
gospodarczego Polski spadło do 5,1%, a w 2009 roku osiągnęło najniższy od wielu lat poziom 1,7%. Należy jednak 
zaznaczyć, że w 2009 r. Polska jako jedyny kraj odnotowała dodatnią dynamikę wzrostu PKB w Unii Europejskiej. 
Wzrost gospodarczy w 2010 r. wyniósł 3,8%, a w 2011 r. 4,3% (wstępne dane GUS). Przewiduje się, że w kolejnych 
latach PKB będzie w dalszym ciągu wzrastać, jednak w tempie niższym niż przed 2009 r. W dłuższym horyzoncie 
czasowym trwały i szybki rozwój gospodarczy Polski będzie w głównej mierze uzależniony od sytuacji gospodarczej 
największych światowych gospodarek oraz kondycji rynków finansowych. 

Zaprezentowane dane makroekonomiczne oraz wskaźniki prognozowane wskazują, że warunki ekonomiczne 
funkcjonowania przedsiębiorstw ulegają stopniowej poprawie. Przewidywana stopa bezrobocia w latach 2012 i 2013 
wynosi odpowiednio 12,5% i 13,1% w porównaniu do 12,5% na koniec 2011 r. Wzrost płac realnych pozostaje nadal 
na niższym poziomie niż w 2008 r., jednak widoczny jest trend w kierunku wzrostu wskaźników dynamiki w tym 
zakresie.  

Sytuacja w sektorze rolniczym w Polsce 

Poniżej przedstawiono dynamikę wzrostu globalnej produkcji rolnej w Polsce oraz zmiany cen produkcji rolniczej 
ogółem w latach 2004-2011. 
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Rysunek: Dynamika globalnej produkcji rolnej oraz wskaźnik cen produkcji rolniczej w Polsce (rok poprzedni = 100) 

 

Źródło: GUS. 

W sektorze rolniczym w Polsce obserwuje się wzrost produkcji rolniczej na przestrzeni ostatnich lat (jedynie w 2010 r. 
globalna produkcja rolnicza była niższa o 2,7% niż w roku poprzednim). Wynika to głównie ze wzrostu cen płodów 
rolnych. 

Zgodnie z wynikami Powszechnego Spisu Rolnego 2010 opublikowanymi przez GUS, w 2010 r. 53,7% spośród 1 891 
tys. gospodarstw rolnych w Polsce wyposażonych było w ciągniki rolnicze. W 2010 r. spisano 1 466 tys. ciągników, tj. 
o 9,5% więcej niż w 2002 r. Wskaźnik średniej powierzchni użytków rolnych przypadającej na 1 ciągnik wyniósł w 
2010 r. 10,6 ha i zmniejszył się w porównaniu do poziomu z 2002 r. (12,6 ha). Przyczyną poprawy wartości wskaźnika 
był zarówno wzrost liczby ciągników w polskim rolnictwie, jak i spadek ogólnej powierzchni użytków rolnych w tym 
okresie. 

Istotnym czynnikiem warunkującym popyt na maszyny rolnicze jest relacja cen maszyn i urządzeń dla rolnictwa do cen 
skupu produktów rolnych. Według danych GUS, w 2005 r. aby kupić jeden ciągnik rolniczy należało sprzedać do 
skupu 171,4 t pszenicy lub 227,5 t żyta. Do 2010 r. relacje te poprawiły się i wartość jednego ciągnika odzwierciedlona 
była przez 129,8 t pszenicy lub 184,5 t żyta. W 2011 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 138,4 t pszenicy oraz 152,9 
t żyta, co wynikało głównie ze wzrostu cen produkcji rolnej w tym okresie. Jednak w świetle funkcjonowania unijnych 
programów dofinansowania rolnictwa czynnik ten ma coraz mniejsze znaczenie w polskim rolnictwie. 

Poniższy wykres przedstawia dane dotyczące produkcji ciągników rolniczych w Polsce. 

Rysunek: Produkcja ciągników rolniczych w Polsce (szt.) 

 

Źródło: GUS. 

Zaprezentowane dane wskazują, że produkcja krajowa ciągników rolniczych spada począwszy od 2008 r., przy czym 
w 2011 r. nastąpił nieznaczny wzrost liczby wyprodukowanych ciągników (o 1,6% w stosunku do 2009 r.). W 2012 r. 
miał miejsce dalszy wzrost produkcji w tym zakresie. W okresie od stycznia do lipca 2012 r. wyprodukowano 2 194 szt. 
ciągników, tj. o 7,4% więcej niż w analogicznym okresie 2011 r. 

Spadek produkcji w ostatnich latach nie odzwierciedla jednak trendu wzrostowego w zakresie sprzedaży nowych 
ciągników rolniczych, ponieważ istotne znaczenie na polskim rynku ma import ciągników produkcji 
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zachodnioeuropejskiej. Poniżej zestawiono sprzedaż nowych ciągników rolniczych w latach 2009-2011 oraz w okresie 
od stycznia do lipca 2012 r. mierzoną liczbą rejestracji nowych pojazdów. 

Rysunek: Rejestracja nowych ciągników rolniczych w Polsce (szt.) 

 

Źródło: CEPiK, Martin&Jacob. 

Według danych Martin&Jacob, w 2005 r. zarejestrowano w Polsce 8 023 szt. nowych ciągników. W 2009 r. 
zarejestrowano o 72,7% więcej pojazdów tego typu niż w 2005 r. i w kolejnych latach sprzedaż nowych ciągników w 
Polsce wzrastała. Dynamika wzrostu w latach 2010 i 2011 wyniosła odpowiednio 4,1% i 19,1%. W okresie od stycznia 
do lipca 2012 r. nastąpił rekordowy wzrost sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku (o 
26,7%). 

Główną przyczyną rosnącej sprzedaży ciągników rolniczych jest możliwość dofinansowania zakupu ciągnika ze 
środków Unii Europejskiej oraz rosnące ceny płodów rolnych w Polsce. 

Zgodnie z danymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, liczba ciągników w przeliczeniu na 100 gospodarstw rolnych 
w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jest od 2 do 3 razy wyższa niż w Polsce, co świadczy o 
spodziewanym trendzie konwergencji stopnia mechanizacji rolnictwa polskiego do poziomu krajów Europy Zachodniej. 
Dodatkowo, ciągniki wykorzystywane w sektorze rolniczym w Polsce charakteryzują się relatywnie dużym zużyciem i 
długim czasem wykorzystania (średni wiek ciągnika w Polsce szacowany jest na 23 lata). Świadczy to o znaczących 
potrzebach w zakresie modernizacji sprzętu wykorzystywanego w polskim rolnictwie. 

Finansowanie rolnictwa ze środków UE 

Jednym z najważniejszych czynników warunkujących popyt na ciągniki rolnicze oraz inne maszyny i urządzenia dla 
rolnictwa w Polsce jest możliwość dofinansowania zakupu ze środków pomocowych Unii Europejskiej. 

Programy UE, w ramach których finansowane jest rolnictwo w Polsce: 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 (poprzednio na lata 2004-2006) 

 Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich” (SPOR) realizowany w latach 2004-2006. 

W Polsce środki pochodzące z ww. programów wypłacane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
(ARiMR). Obecnie funkcjonuje tylko program PROW na lata 2007-2013. W ramach tego programu Polska otrzyma 
łącznie 13,2 mld EUR, które wraz ze środkami krajowymi stanowią łączny budżet w wysokości 17,2 mld EUR. Około 
40% wydatków ma charakter ekonomiczny (produkcyjny), 35% to wydatki o charakterze społecznym (socjalnym), a 
pozostałych 26% to nakłady na ochronę środowiska. Budżet obecnego programu PROW jest ponad trzykrotnie 
większy od środków wydatkowanych w związku z poprzednimi programami pomocowymi UE. Najistotniejsze z punktu 
widzenia Grupy URSUS działania PROW to: 

 Modernizacja gospodarstw rolnych 

 Ułatwianie startu młodym rolnikom 

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

Poniżej przedstawiono wielkość środków wypłaconych przez ARiMR w latach 2009-2011 w ramach PROW na lata 
2007-2013. 
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Rysunek: Środki wypłacone przez ARiMR w latach 2009-2011 w ramach PROW 2007-2013 (mld zł) 

 

Źródło: FDPA. 

Do końca 2011 r., z dofinansowania skorzystało około 1,2 mln beneficjentów, którym ARiMR wypłaciła ponad 51,5 mld 
zł. Według danych ARiMR, ze środków pomocowych w ramach PROW 2007-2013 polscy rolnicy kupili 21 tys. 
ciągników oraz ponad 176 tys. maszyn i urządzeń rolniczych. 

Według raportu „Polska Wieś 2012” przygotowanego przez FDPA (Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa), 
od 2004 r. do końca maja 2012 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom i 
przedsiębiorcom rolnym ponad 139 mld zł, z czego 77 mld zł to dopłaty bezpośrednie, a około 62 mld zł to środki z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 przeznaczone na wsparcie rozwoju rolnictwa i 
obszarów wiejskich. 

W odniesieniu do kształtu Wspólnej Polityki Rolnej UE po 2013 r. nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje dotyczące 
środków, które zostaną przekazane na rozwój rolnictwa w Polsce. Zreformowana Wspólna Polityka Rolna powinna 
wejść w życie w dniu 1 stycznia 2014 r. 

10.2. Przewagi konkurencyjne 

Grupa Emitenta specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Emitent 
posiada ponad 60 lat doświadczenia w zakresie produkcji i dystrybucji maszyn rolniczych, a jako podmiot 
kontynuujący działalność pod marką URSUS reprezentuje ponad 120 lat tradycji i doświadczenia w zakresie produkcji 
i dystrybucji ciągników rolniczych. Produkowane przez Oddziały Spółki URSUS S.A maszyny i urządzenia były 
wielokrotnie nagradzane na targach branżowych, a ich jakość i zastosowane rozwiązania techniczne zostały 
docenione przez rodzimych, jak i zagranicznych odbiorców. 

Główne przewagi konkurencyjne Grupy URSUS: 

Silna marka rozpoznawalna w Polsce i na Świecie 

Zmiana nazwy Spółki od 1 czerwca 2012 stanowi kolejny krok w rozwoju i promocji Emitenta. Jest elementem strategii 
rozwoju Grupy, która zakłada ugruntowanie pozycji kluczowego producenta i dystrybutora maszyn rolniczych na 
terenie Polski oraz na rynkach zagranicznych. Wszystkie wyroby Emitenta są sygnowane marką URSUS, która jest 
najbardziej rozpoznawalną marką w branży rolniczej w kraju jak i zagranicą. Informacje o wycenie marki URSUS 
zostały zamieszczone w punkcie 11.7.1 Prospektu. 

Uznana i rozpoznawalna marka URSUS w połączeniu z wysoką jakością produktów, pozwala Emitentowi zwiększać 
udział na rynku krajowym oraz na wybranych rynkach eksportowych. URSUS jako lider polskiego przemysłu jest 
znany od roku 1893 i należy do nielicznych polskich marek, które reprezentują polski kapitał. 

Bogata oferta asortymentowa 

URSUS S.A jest uznanym na rynku krajowym producentem maszyn i urządzeń dla rolnictwa. W ofercie znajdują się 
następujące grupy asortymentowe: 

 ciągniki rolnicze, 

 rozrzutniki nawozów naturalnych, 

 rozsiewacze nawozów mineralnych, 

 wozy asenizacyjne, 

 opryskiwacze polowe i sadownicze, 

 linie do zbioru słomy, siana i zielonki (prasy zwijające, owijarki bel, zbieracze bel), 
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 grupa ładowaczy czołowych TUR wraz z osprzętem, 

 przyczepy wywrotki,  

 linie technologiczne (maszyny i urządzenia) do produkcji biomasy (brykietów), 

 ładowacze chwytakowe i koparko-ładowarki, 

 systemy kontenerowe (podwozie kontenerowe i kontenery), 

 maszyny uprawowe, 

 zbiorniki paszowe, 

 wybieraki kiszonki, 

 odwijarki bel, 

 zbieracze pokosów, 

 kosiarko-rozdrabniacze, 

 zgrabiarki, 

 przetrząsacze karuzelowe, 

 przyczepy skorupowe, 

 agregaty uprawowo-siewne, 

 samochody użytkowe typu pick-up - GRAND TIGER, 

 części zamienne do ww. asortymentu, 

 oraz usługi w zakresie: 

- obróbki plastycznej na zimno, 

- obróbki skrawaniem,  

- obróbki spawalniczej. 

Szeroki asortyment produktów w połączeniu z siecią dealerską oraz punktami fabrycznymi Emitenta pozwala dotrzeć 
do szerokiego grona odbiorców z branży rolniczej, budowlanej i komunalnej. Emitent oferuje szereg dodatkowych 
rozwiązań i opcji wyposażenia, co pozwala na skonfigurowanie wyrobów według indywidualnych potrzeb i możliwości 
finansowych odbiorców. 

Doświadczenie i znajomość rynku 

Ponad 120 lat tradycji i doświadczenia w zakresie produkcji i dystrybucji ciągników rolniczych w ramach sukcesji 
doświadczeń oraz marki URSUS oraz ponad 60 lat w zakresie produkcji i dystrybucji maszyn rolniczych umożliwiły 
Spółce umocnienie się na pozycji czołowego krajowego producenta maszyn i ciągników rolniczych. 

Szeroka sieć dystrybucji 

Krajowa sieć dystrybucji Emitenta stanowi najliczniejszą na rynku grupę partnerów Spółki w branży rolniczej. Przy 
współpracy z centralą i poszczególnymi oddziałami Spółki jest w stanie dotrzeć do szerokiego grona odbiorców na 
terenie całego kraju i z powodzeniem konkurować z producentami krajowymi i zagranicznymi. 

Sieć serwisowa 

Ważnym elementem obsługi posprzedażnej jest zapewnienie sprawnej obsługi serwisowej wyrobów produkowanych i 
dystrybuowanych przez Emitenta. Opieka serwisowa jest sprawowana przez partnerów handlowych Spółki, których 
kompetencje są podnoszone na cyklicznych szkoleniach oraz bezpośrednio przez fabryczny serwis Emitenta. 

 

Standardy jakościowe wyrobów 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i kwalifikacji załogi firma produkuje wyroby wysokiej jakości. Wdrażanie 
fabrycznego systemu zarządzania jakością, zgodnego z normą ISO 9002, zostało w marcu 2000 roku uwieńczone 
przyznaniem certyfikatu jakości przez Germanischer Lloyd z Hamburga. W roku 2003, w związku z wejściem w życie 
nowej normy uzyskano certyfikat ISO 9001:2000. W listopadzie 2009r. Spółka URSUS S.A. po przeprowadzonym 
audycie uzyskała certyfikat ISO 9001:2008, który jest kontynuacją posiadanego Certyfikatu Systemu Zarządzania 
Jakością według kolejno znowelizowanej normy. Utrzymując ciągłość certyfikacji w listopadzie 2010r. został 
przeprowadzony w firmie audyt kontrolny, który potwierdził zgodność zakładowego Systemu Zarządzania Jakością z 
obowiązującą normą. 
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Zaplecze konstrukcyjno-technologiczne 

Grupa URSUS dysponuje wykwalifikowaną kadrą konstruktorów i technologów, wyposażonych w profesjonalne 
aplikacje i programy do projektowania nowych i modernizowania produkowanych wyrobów. Zmiany konstrukcyjne i 
modernizacje wyrobów są wprowadzane we współpracy z działem marketingu, co znacznie przyczynia się do wzrostu 
konkurencyjności wyrobów. 
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11. OPIS DZIAŁALNOŚCI GRUPY 
 

11.1. Działalność Grupy 

Grupa URSUS jest uznanym na rynku krajowym producentem maszyn i urządzeń dla rolnictwa. Oferta asortymentowa 
Grupy obejmuje maszyny i urządzenia produkowane przez Spółkę, a także dystrybuowane maszyny innych 
producentów europejskich. Profilem Grupy jest produkcja i sprzedaż ciągników oraz maszyn rolniczych. Grupa 
zajmuje znaczącą pozycję na krajowym rynku producentów maszyn i urządzeń rolniczych dzięki silnej marce o 120-
letniej tradycji oraz ukierunkowaniu na wysoką jakość i nowoczesne wzornictwo produkowanych wyrobów.  

Grupa jest właścicielem jednego z najlepiej rozpoznawalnych znaków towarowych w rolnictwie – URSUS. Znak ten 
został nabyty przez Emitenta w czerwcu 2011 r. Marka URSUS cieszy się również wysoką rozpoznawalnością na 
rynkach europejskich. 

Działalność eksportowa jest istotnym obszarem działalności Grupy. Spółka eksportuje swoje wyroby m.in. do Szwecji, 
Norwegii, Holandii, Belgii, Czech, Chorwacji, Słowacji, Litwy, Łotwy oraz Rosji. 

Produkcja maszyn i urządzeń rolniczych prowadzona jest w czterech zakładach produkcyjnych w Polsce. Wysoka 
jakość produkowanych maszyn i urządzeń osiągana jest dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wysokim kwalifikacjom 
załogi oraz wdrożonym w 2000 r. międzynarodowym standardom zarządzania zgodnym z certyfikatem ISO 9001: 
2008. Grupa URSUS prowadzi intensywną działalność badawczo-rozwojową, której celem jest stała poprawa 
konkurencyjności poprzez podnoszenie jakości i użyteczności wyrobów, rozwój nowych produktów oraz zwiększenie 
efektywności kosztowej produkcji. W ostatnich dwóch latach Emitent otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in.: 

 Wyróżnienie w konkursie „MASZYNA ROKU 2011” dla rozrzutnika N-270 organizowanym przez Instytut 
Technologiczno-Przyrodniczy Oddział w Warszawie, Redakcję „Agro”, Targi Kielce, KRUS oraz Przemysłowy 
Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu 

 Laureat konkursu „GREENEVO 2011 – Akcelerator Zielonych Technologii” – wyróżnienie technologii i 
możliwość promocji linii do brykietowania słomy LTBS na arenie międzynarodowej pod patronatem 
Ministerstwa Ochrony Środowiska 

 Złoty MEDAL Międzynarodowych Targów Poznańskich za rozrzutnik obornika N-266 podczas 
Międzynarodowych Targów Poznańskich POLAGRA-PREMIERY 2010 

 Wyróżnienie targów „DOBROSŁAW” oraz Złoty Medal za ciągnik rolniczy POL-MOT serii H w zestawie z 
ładowaczem czołowym TUR na Targach Techniki Rolniczej AGROTECH 2010 

 Główna nagroda w konkursie Międzynarodowych Targów PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO za linię 
technologiczną do brykietowania słomy 

 Wyróżnienie podczas XI Targów Ekologicznych, Komunalnych, Surowców Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu 
EKOTECH 2010 w Kielcach za linię do brykietowania słomy 

 Wyróżnienie w konkursie „MASZYNA ROKU 2010” dla rozrzutnika N-270, organizowanym przez Instytut 
Technologiczno-Przyrodniczy Oddział w Warszawie, Redakcję „Agro”, Targi Kielce, KRUS oraz Przemysłowy 
Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu 

Dystrybucja maszyn i urządzeń rolniczych realizowana jest poprzez sieć dealerską o zasięgu ogólnokrajowym, 
uzupełnioną przez fabryczne punkty sprzedaży Emitenta. Sieć dealerska jest na bieżąco monitorowana i rozwijana 
pod kątem optymalnego zapewnienia dostępu do oferty produktowej i obsługi serwisowej odbiorcom na terenie całego 
kraju. 

URSUS S.A. jest jedyną spółką z branży maszyn i urządzeń dla rolnictwa notowaną na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. 

Dodatkowa działalność Grupy to produkcja i sprzedaż brykietu ze słomy prowadzona przez spółkę Bioenergia Invest 
S.A. 

W 2011 r. Grupa zrealizowała przychody ze sprzedaży w wysokości 172,4 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 2,3 mln zł, 
a zysk netto 1,3 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2011 r. zatrudnienie w Grupie wyniosło 739 osób. 

 

Poniżej zaprezentowano opis działalności poszczególnych spółek Grupy URSUS w latach 2009-2011 oraz w I 
półroczu 2012 r.: 

 

URSUS S.A. 

Spółka jest uznanym na rynku producentem maszyn i urządzeń dla rolnictwa. W ofercie Spółki znajdują prasy 
zwijające, rozrzutniki nawozów, przyczepy do ciągników, ciągniki rolnicze, samochody typu pick-up, ładowacze 
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czołowe, maszyny do zbioru i transportu sianokiszonki, maszyny do rozdrabniania i brykietowania słomy oraz koparko-
ładowarki i ładowacze chwytakowe.  

Spółka posiada zakłady produkcyjny w Dobrym Mieście k/Olsztyna oraz trzy oddziały: w Biedaszkach Małych 
k/Kętrzyna, w Lublinie oraz w Opalenicy k/Poznania. 

W czerwcu 2011 r. Emitent nabył od spółki Bumar sp. z o.o. znak towarowy „URSUS”. W czerwcu 2012 r. Emitent 
zmienił nazwę z POL-MOT Warfama S.A. na URSUS S.A. 

Bioenergia Invest S.A. 

Emitent przystąpił do spółki Bioenergia Invest sp. z o.o. w lutym 2009 r. poprzez nabycie pakietu 49% udziałów w tej 
spółce, co stanowiło inwestycję Emitenta w nowoczesne źródła pozyskiwania biomasy. W kwietniu 2010 r. Emitent 
zwiększył swoje zaangażowanie w spółce do 51%, a w styczniu 2011 r. spółka została przekształcona w Bioenergia 
Invest S.A.  

Spółka prowadzi działalność operacyjną od lutego 2009 r. Główny przedmiot działalności Bioenergia Invest S.A. to 
organizowanie sieci produkcji brykietu i peletu ze słomy poprzez wydzierżawianie kompletnych linii technologicznych 
do brykietowania słomy dzierżawcom terenu na obszarze całego kraju oraz odbiór wyprodukowanego przez nich 
brykietu ze słomy. Pozyskany w ten sposób brykiet spółka sprzedaje do elektrowni pracujących w oparciu o biomasę.  

W realizowanym przez Bioenergia Invest modelu biznesowym organizacja produkcji brykietu oraz zapewnienie 
surowca do produkcji leży po stronie dzierżawców terenu (dostawców) współpracujących ze spółką na podstawie 
umów kooperacyjnych. Spółka realizuje dostawy brykietów ze słomy do odbiorców głównie w oparciu o podpisane 
długoterminowe umowy o współpracy. Do głównych odbiorców spółki należą: GDF SUEZ Bioenergia sp. z o.o., 
Ekologiczne Materiały Grzewcze sp. z o.o. 

URSUS sp. z o.o. 

Spółka została zawiązana przez Emitenta w lipcu 2011 r. w ramach realizacji strategii odbudowy i realizacji marki 
URSUS. W Dacie Prospektu spółka nie prowadzi działalności operacyjnej. Planowana główna działalności operacyjna 
spółki to produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa. 

OBR Moto Lublin sp. z o.o.  

Na Datę Prospektu OBR MOTO Lublin wchodzi w skład Grupy URSUS z uwagi na fakt, iż pomimo braku posiadania 
udziału w kapitale zakładowym tej spółki przez Emitenta, Spółka jest zastawnikiem udziałów tej spółki na podstawie 
umowy zastawniczej zawartej dnia 5 marca 2012 r. i opisanej w punkcie 15.2.10 Prospektu. Obecnie spółka prowadzi 
działalność badawczo-rozwojową. 

Fabrika Traktora D.O.O.  

W dniu 10 października 2012 r. powstała spółka Fabrika Traktora D.O.O.  w Bijeljina w Bośni i Hercegowinie – Spółka 
została zawiązana przez Emitenta i Bobar Group d.o.o. (każdy z podmiotów posiada 50% w kapitale zakładowym 
spółki) w ramach realizacji strategii odbudowy pozycji handlowej marki URSUS na rynku bałkańskim. W dniu 10 
października 2012 roku udziałowcy podjęli uchwałę o zmianie firmy Spółki na „URSUS D.O.O.” W Dacie Prospektu 
spółka nie prowadzi działalności operacyjnej. Planowana główna działalność operacyjna spółki to produkcja/montaż 
ciągników marki URSUS. 

 

11.2. Strategia 

Podstawowym założeniem przyjętej strategii rozwoju Grupy Emitenta wzrost wartości dla akcjonariuszy Spółki poprzez 
osiągnięcie pozycji kluczowego producenta i dystrybutora maszyn rolniczych w Polsce oraz wzmocnienie pozycji 
Grupy na rynku biomasy.  

Główne cele strategiczne Grupy URSUS na lata 2012-2013 obejmują: 

 Odbudowa marki URSUS 

 Stałe poszerzanie oferty asortymentowej  

 Rozwój sieci dealerskiej 

 Umacnianie pozycji na rynku biomasy 

Poniżej przedstawiono strategiczne cele Grupy wraz z opisem planowanych działań do realizacji głównych założeń 
planu strategicznego na lata 2012-2013. 

Odbudowa marki URSUS 

Grupa jest właścicielem jednego z najlepiej rozpoznawalnych znaków towarowych w rolnictwie – URSUS. Znak ten 
został nabyty przez Emitenta w czerwcu 2011 r. Marka URSUS cieszy się również wysoką rozpoznawalnością na 
rynkach europejskich. W sierpniu 2012 r. marka URSUS została wyceniona przez niezależnego rzeczoznawcę na 53,5 
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mln zł. Elementem strategii odbudowy marki URSUS była również zmiana nazwy Emitenta na URSUS S.A. dokonana 
w czerwcu 2012 r. 

Istotnym elementem strategii rozwoju Grupy jest odbudowa i rewitalizacja jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek 
w polskim sektorze rolniczym – URSUS oraz umacnianie jej pozycji na rynkach zagranicznych. Strategia rozwoju 
Grupy zakłada m.in. odbudowę kontaktów i relacji z partnerami handlowymi, którzy znają markę URSUS. W ramach 
realizacji tej strategii Spółka aktywnie nawiązuje współpracę handlową z partnerami na rynkach: 
wschodnioeuropejskim, bałkańskim oraz afrykańskim. Rozwój sieci zagranicznej potwierdza utworzenie w 
październiku 2012 r. przez Emitenta i Bobar Group d.o.o. spółki Fabrika Traktora D.O.O., której planowana działalność 
operacyjna obejmuje produkcję i montaż ciągników rolniczych pod marką URSUS, co pozwoli zbudować sieć 
dystrybucji i odbudować markę URSUS na rynku bałkańskim. Ponadto Emitent planuje prowadzenie działań 
promocyjnych na imprezach targowych i wystawienniczych za granicą. 

Poszerzanie oferty asortymentowej 

W ocenie Emitenta, kluczowym czynnikiem sukcesu w branży producentów maszyn i urządzeń rolniczych w Polsce 
jest szeroka oferta asortymentowa produktów wysokiej jakości, spełniających zróżnicowane potrzeby odbiorców. 
Spółka zakłada rozwój poprzez wprowadzanie do oferty nowych wyrobów, odpowiednie pozycjonowanie ich na rynku 
zarówno krajowym jak i zagranicznym oraz wykorzystanie do dystrybucji rozbudowanej sieci dealerów. Opisany w 
punkcie 11.8 Prospektu program inwestycyjny Grupy URSUS ukierunkowany jest na rozwój nowych produktów oraz 
zwiększenie i unowocześnienie mocy produkcyjnych Spółki. 

Ponadto Spółka zamierza rozwijać współpracę przemysłową z wybranymi producentami z Europy Zachodniej w 
zakresie produkcji maszyn i urządzeń rolniczych w celu wzbogacenia oferty Grupy o wysokiej klasy urządzenia oraz 
podwyższenia standardów jakościowych stosowanych procesów technologicznych. W ramach realizacji tak określonej 
strategii rozwoju Emitent podpisał w maju 2012 r. umowę o współpracy z tureckim producentem komponentów dla 
przemysłu motoryzacyjnego Hattat Holding dotyczącą rozwoju i sprzedaży transmisji oraz przednich osi do ciągników. 
Pozwoli to Spółce na szybką modernizację produkowanych ciągników oraz poszerzenie oferty o nowe modele 
ciągników marki URSUS. 

Rozwój sieci dealerskiej 

W ocenie Emitenta pozycja rynkowa w branży producentów maszyn i urządzeń rolniczych w znacznej mierze 
uzależniona jest od rozbudowanej i efektywnej sieci dystrybucji. Strategia rozwoju Grupy zakłada wyodrębnienie 
wiodącej grupy 25 wyłącznych dealerów Spółki promującej i oferującej wyłącznie produkty Emitenta. Tak 
skonstruowana sieć dealerska uzupełniona będzie o partnerów oferujących wyroby wielu producentów 
charakteryzujących się największym potencjałem sprzedażowym. 

Umocnienie pozycji na rynku biomasy 

Bioenergia Invest S.A. planuje umacniać swoją pozycję na rynku biomasy poprzez:  

 rozwój sieci zakładów produkcyjnych zlokalizowanych zarówno w kraju jak i za granicą,  

 uruchomienie produkcji biomasy z kukurydzy w południowej Europie,  

 uzupełniający import biomasy z obszaru basenu Morza Śródziemnego, 

 zagospodarowanie pozostałości z przerobu produktów przemysłu zbożowego, 

 pozyskanie nowych odbiorców. 

Bioenergia Invest S.A. prowadzi stałą ścisłą współpracę z Emitentem dotyczącą możliwości udoskonalania stosowanej 
technologii produkcji brykietów ze słomy oraz opracowania rozwiązań technologicznych w zakresie produkcji peletu na 
skalę przemysłową. 

 

11.3. Nowe produkty i usługi 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Grupa URSUS wprowadziła następujące nowe produkty: 

 

Rok 2009 

 Rozrzutnik N-266 o innowacyjnej drewnianej konstrukcji burt oraz podłogi 

 Linia technologiczna do produkcji ekologicznych brykietów 

 Platforma do transportu bel o ładowności 7 ton  

 Zmodernizowana owijarka Z-555/1 

 Przyczepy rolnicze wyposażone w centralne zamki 

Rok 2010 
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 Nowa seria ciągników rolniczych POL-MOT H 

 Rozrzutnik N-270 o ładowności 14 ton 

 Linia do zbioru zielonki, słomy i siana uzupełniona o prasę łańcuchowo-walcową Z-594, przetrząsacz, 
zgrabiarkę, kosiarko-rozdrabniacz oraz owijarkę samozaładowczą 

 Nowe modele przyczep dwuosiowych cechujące się większą szerokością skrzyń ładunkowych i 
zwiększonych parametrach eksploatacyjnych 

 Zmodernizowana linia technologiczna do produkcji ekologicznych brykietów 

 Wóz asenizacyjny  

Rok 2011 

 Samochody typu pick-up GRAND TIGER współprodukowane z chińską spółką HEBEI ZHONGXING 
AUTOMOBILE CO. LTD 

 Rozrzutnik N-265/A  

 Rozsiewacz nawozów mineralnych N-072 

 Agregaty uprawowo-siewne AS 32 i AS 33 

 Uniwersalny siewnik rzędowy 

I półrocze 2012 

 Nowa seria ciągników pod marką URSUS o mocy od 50 do 140 KM przeznaczonych do prac w rolnictwie, 
sadownictwie, służbach komunalnych, leśnych i innych. 

Obecnie prowadzone prace 

W Dacie Prospektu Grupa prowadzi prace nad następującymi nowymi produktami: 

 Zmodernizowane ładowacze czołowe 

 Poszerzenie asortymentu pras belujących  

 Nowe przyczepy dwuosiowe o zwiększonej nośności 

 Granulatory do peletowania słomy. 

 

11.4. Sezonowość 

Działalność Grupy charakteryzuje się znaczącą sezonowością popytu i sprzedaży. Wynika to ze specyfiki branży 
rolniczej, uzależnionej od pór roku oraz panujących warunków pogodowych. Sprzedaż maszyn i urządzeń dla 
rolnictwa prowadzona jest przez cały rok, z nieznacznym obniżeniem sprzedaży w okresie zimowym oraz okresach 
intensywnych prac polowych. Zjawisko sezonowości ma wpływ na marże i wyniki finansowe realizowane w 
poszczególnych miesiącach i kwartałach oraz wpływa na zróżnicowane zapotrzebowanie Grupy na kapitał obrotowy. 

Rysunek: Sezonowość sprzedaży Grupy w okresie I kwartał 2009 r. – II kwartał 2012 r. 

 

Źródło: Dane zarządcze Spółki. 
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11.5. Wpływ czynników nadzwyczajnych na działalność Grupy 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, tj. w latach 2009-2011 oraz w I półroczu 2012 r. wystąpiły 
następujące zdarzenia nadzwyczajne, które miały wpływ na działalność Grupy: 

 W lutym 2009 r. Emitent przystąpił do spółki Bioenergia Invest, obejmując 49% jej udziałów. W kwietniu 2010 
r. Emitent zwiększył swoje zaangażowanie w spółce do 51% i tym samym powstała Grupa Emitenta. 

 W sierpniu 2009 r. Emitent połączył się ze spółką zależną Fabryka Maszyn Rolniczych POL-MOT Opalenica 
sp. z o.o. 

 W październiku 2010 r. Emitent zawarł umowę nabycia nieruchomości w Lublinie, która obecnie stanowi 
siedzibę Oddziału Spółki w Lublinie. Na terenie nieruchomości produkowane są m.in. ciągniki rolnicze, wozy 
asenizacyjne oraz samochody pick-up marki GRAND TIGER, a także prowadzona jest działalność 
badawczo-rozwojowa Grupy. Szczegóły transakcji nabycia nieruchomości zostały opisane w punkcie 11.14 
Prospektu. 

 W czerwcu 2011 r. Emitent nabył od spółki Bumar sp. z o.o. znaki towarowe „URSUS” za kwotę 8,1 mln zł 
oraz 100% udziałów w spółce URSUS sp. z o.o. za kwotę 1 zł, a także ciągniki marki URSUS za kwotę 4,8 
mln zł. Następnie w lipcu 2011 roku Emitent sprzedał Instytutowi Prawa Upadłościowego i Naprawczego sp. z 
o. o. w Lublinie wszystkie nabyte udziału w URSUS sp. z o.o. (wówczas już prowadzącej działalność pod 
firmą LZM2 sp. z o.o.). W sierpniu 2012 r. marka URSUS została wyceniona przez niezależnego 
rzeczoznawcę na 53,5 mln zł. 

 W dniu 1 czerwca 2012 r. Emitent zmienił nazwę z POL-MOT Warfama S.A. na URSUS S.A. 

 

11.6. Informacja o tendencjach 

Najistotniejsze tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży od daty 
zakończenia ostatniego roku obrotowego do Daty Prospektu 

Od 31 grudnia 2011 r. do Daty Prospektu Grupa zaobserwowała następujące tendencje w prowadzonej działalności 
operacyjnej: 

 Wzrost przychodów ze sprzedaży o około 50% w stosunku do analogicznego okresu 2011 r. 

 Wzrost popytu rynkowego na ciągniki rolnicze (w okresie od stycznia do lipca 2012 r. zarejestrowano o 26,7% 
więcej nowych ciągników niż w analogicznym okresie 2011 r.) oraz związany z tym wzrost produkcji, 
odzwierciedlony również we wzroście osiągniętych przychodów ze sprzedaży oraz uzyskiwanych cen sprzedaży 

 Brak znaczących zmian w zakresie poziomu zapasów 

 Wzrost wartości eksportu we wszystkich oddziałach Spółki o około 40% w stosunku do analogicznego okresu 
2011 r. 

 

11.7. Własność intelektualna 

11.7.1. Znaki towarowe 

Emitent w celu odróżniania swoich towarów od towarów innych przedsiębiorców posługuje się znakami towarowymi 
zarejestrowanymi w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej (wobec których zostały mu przyznane prawa 
ochronne) oraz znakami towarowymi wobec, których złożył w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej wnioski o 
przyznanie praw ochronnych. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku 
towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Czas trwania prawa 
ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty dokonania zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie 
Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, prawo ochronne może na wniosek uprawnionego zostać przedłużone na 
kolejne okresy dziesięcioletnie.  

 

W tabeli poniżej zaprezentowane są informacje na temat znaków towarowych, wobec których Emitentowi przysługują 
prawa ochronne. 
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Nazwa 
Nr prawa 

ochronnego 

Data 
zgłoszenia 

znaku 

Rodzaj 
znaku 

Grafika  

 
Klasa 

towarowa 
(wg 

klasyfikacji 
nicejskiej) 

 
URSUS 

241814 
31 sierpnia 
2010 r. (1) 

słowno-
graficzny 

 

 

 
07, 12 

URSUS 241813 
31 sierpnia 
2010 r. (2) 

 
słowno-

graficzny 
  

 
07, 12 

 
URSUS 

 
241812 

31 sierpnia 
2010 r. (3) 

słowno-
graficzny 

 

 
07, 12 

 
URSUS 

 
54394 

 
27 września 
1972 r. (4) 

 

słowno-
graficzny 

 

 
07, 12 

 
URSUS 

 
56476 

 
 20 kwietnia 
1978 r. (5) 

 

słowno-
graficzny 

 

 
07, 12 

 
U 
 

47098 

 
3 

października 
1967 r. (6) 

 

słowno-
graficzny 

 

 
07,12 

 
POL-MOT 
Warfama 

 

237765 

 
11 kwietnia 
2007 r. (7) 

 

słowno-
graficzny 

 

 
04, 07, 11,  
37, 40, 42 

 
GRANDTIGER 

 
245869 

27 stycznia 
2011 r. (8) 

słowny ------------- 
 

12  

Źródło: Emitent 

 (1) bieżący okres ochronny upływa w dniu 31 sierpnia 2020 r.  
(2) bieżący okres ochronny upływa w dniu 31 sierpnia 2020 r.   
(3) bieżący okres ochronny upływa w dniu 31 sierpnia 2020 r.  
(4) bieżący okres ochronny upływa w dniu 27 września 2012 r., pismem z dnia 4 września 2012 roku Emitent wniósł o  przedłużenie 
prawa ochronnego na kolejny okres dziesięcioletni.  
(5) bieżący okres ochronny upływa w dniu 20 kwietnia 2018 r.  
(6) bieżący okres ochronny upływa w dniu  3 października 2017 r.  
(7) bieżący okres ochronny upływa w dniu 11 kwietnia 2017 r.  
(8) bieżący okres ochronny upływa w dniu 27 stycznia 2021 r.  

 

W tabeli poniżej zaprezentowane są informacje na temat znaków towarowych, wobec których zostały złożone przez 
Emitenta  wnioski o udzielenie praw ochronnych.  

Nazwa 
Nr 

zgłoszenia  
Data zgłoszenia 

znaku 
Rodzaj 
znaku 

 
Grafika 

 
Klasa 

towarowa (wg 
klasyfikacji 
nicejskiej) 

 
POL-

MOT P 
 

 
370851 

 
27 maja 
 2010 r. 

 
słowno-
graficzny 

 

 

 
 

 
04, 07, 11, 12, 
35, 36, 37, 39, 
40, 41, 42, 45 

 
POL-

MOT P 
 

 
370852 

 
27 maja  
2010 r. 

 
słowno-
graficzny 

 

 

 
 

 
04, 07, 11, 12, 
35, 36, 37, 39, 
40, 41, 42, 45 
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URSUS 

 
387820 

 
13 lipca  
2011 r. 

 
słowny 

 
 

---------------- 

 
04, 06, 07, 09, 
11, 12, 14, 16, 
18, 20, 21, 22, 
25, 28, 32, 35, 
36, 37, 39, 40, 

41, 42, 45 
 

 
URSUS 

 

391774 

 
20 października 

2011 r. 

 
słowno-
graficzny 

 

 

 
04, 06, 07, 09, 
11, 12, 14, 16, 
18, 20, 21, 22, 
25, 28, 32, 33, 
35, 36, 37, 39, 
40, 41, 42, 45 

 

U 391775 20 października 
2011 r. 

słowno-
graficzny 

 

 

04, 06, 07, 09, 
11, 12, 14, 16, 
18, 20, 21, 22, 
25, 28, 32, 33, 
35, 36, 37, 39, 
40, 41, 42, 45 

 

URSUS 391776 20 października 
2011 r. 

słowno-
graficzny 

 

 

04, 06, 07, 09, 
11, 12, 14, 16, 
18, 20, 21, 22, 
25, 28, 32, 33, 
35, 36, 37, 39, 
40, 41, 42, 45 

 

URSUS  391777 20 października 
2011 r. 

słowno-
graficzny 

 

04, 06, 07, 09, 
11, 12, 14, 16, 
18, 20, 21, 22, 
25, 28, 32, 33, 
35, 36, 37, 39, 
40, 41, 42, 45 

 

 
URSUS 

 
391778 

 
20 października 

2011 r. 

 
słowno-
graficzny 

 

 

 
04, 06, 07, 09, 
11, 12, 14, 16, 
18, 20, 21, 22, 
25, 28, 32, 33, 
35, 36, 37, 39, 
40, 41, 42, 45 

 

 
C - 330 

 

 
391779 

 
20 października 

2011 r. 

 
słowny 

----------------  
07, 12, 32 

 
C - 360 

 
391780 

 
20 października 

2011 r. 

 
słowny 

----------------  
07, 12, 32 

 

Źródło: Emitent 

 

Celem Emitenta jest również uzyskanie ochrony słowno-graficznego znaku towarowego URSUS, któremu w Polsce 
zostało przyznane prawo ochronne nr 241813 poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Emitent za pośrednictwem 
Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej złożył do Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji Własności 
Intelektualnej w Genewie wniosek o międzynarodową rejestrację ww. słowno-graficznego znaku towarowego URSUS 
w klasie towarowej 07 i 12 (wg klasyfikacji nicejskiej) w następujących państwach: Irlandia, Szwecja, Niemcy, Wielka 
Brytania, Słowenia, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Holandia, Bułgaria, Belgia, Słowacja, Grecja, Finlandia, 
Norwegia, Serbia, Rosja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Maroko, Mołdawia, Ghana, USA, Iran, Czarnogóra, Chorwacja, 
Islandia, Kazachstan, Wietnam, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Albania, Syria, Egipt, Korea Południowa, Australia. 
Wniosek został przyjęty przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 26 września 2012 roku. 
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Do Daty Prospektu w ramach międzynarodowej rejestracji Emitent uzyskał ochronę ww znaku towarowego URSUS 
(numer międzynarodowej rejestracji: 1107630): 

1) na terenie Bułgarii – decyzja z dnia 16 maja 2012 roku,  

2) na terenie krajów Beneluxu – decyzja z dnia 11 czerwca 2012 roku, 

3) na terenie Rumunii – decyzja z dnia 28 czerwca 2012 roku,  

4) na terenie Australii – decyzja z dnia 13 lipca 2012 roku, 

5) na terenie Słowenii – decyzja z dnia 19 lipca 2012 roku, 

6) na terenie Norwegii – decyzja z dnia 24 sierpnia 2012 roku.  

 

Wszystkie znaki towarowe opisane w niniejszym punkcie (zarówno objęte ochroną jak i te wobec których złożono 
stosowne wnioski) są istotne z punktu widzenia działalności Emitenta. Od dnia 1 czerwca 2012 roku najważnie jszym 
znakiem towarowym jest znak słowno-graficzny URSUS objęty zgłoszeniem do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej 
Polskiej nr 391777. 

Jak wynika z przeprowadzonej w sierpniu 2012 r. przez wyspecjalizowany podmiot - Trio Management Risk& 
Controlling sp. z o.o. w  Warszawie na potrzeby Emitenta wyceny wartości znaku towarowego URSUS wg wartości 
godziwej wartość marki znaków towarowych URSUS na dzień 30 czerwca 2012 roku przy zastosowaniu licencyjnej 
metody wyceny wynosi 53.500 tys. zł. 

Źródło:  „Raport z wyceny wartości znaku towarowego URSUS wg wartości godziwej” Trio Management Risk& Controlling sp. z o.o. 
w  Warszawie z sierpnia 2012 r.  

11.7.2. Wzory przemysłowe 

Emitent uzyskał prawa z rejestracji wzorów przemysłowych nabywając prawo wyłącznego korzystania ze wzorów 
przemysłowych w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Prawa z rejestracji 
są udzielane na okres 25 lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, 
podzielony na pięcioletnie okresy, pod warunkiem udzielenia opłaty za pierwszy okres ochronny.  
 
W tabeli poniżej zaprezentowane są informacje na temat wzorów przemysłowych, wobec których Emitentowi 
przysługują prawa z rejestracji. 
 
 

 
Tytuł 

 
Nr prawa 

ochronnego 

 
Data zgłoszenia wzoru 

 
Klasyfikacja lokareńska 

 
Urządzenie do brykietowania biomasy  

 

 
12238 

 

30 maja 2007 r. 
(1)

 

 
1503 

 
Maska ciągnika rolniczego 

 

 
16668 

 

22 kwietnia 2010 r. 
(2)

 

 
1209 

 
Maska ciągnika rolniczego (ogr) 

 
17165 

 

29 listopada 2010 r. 
(3)

 

 
1209 

Źródło: Emitent 

(1)
opłata za pierwszy okres ochronny została uiszczona, prawo ochronne jest udzielone do 30 maja 2032 r., 

(2)
opłata za pierwszy okres ochronny została uiszczona, prawo ochronne jest udzielone do 22 kwietnia 2035 r., 

(3)
opłata za pierwszy okres ochronny została uiszczona, prawo ochronne jest udzielone do 29 listopada 2035 r. 

 

11.7.3. Wzory użytkowe 

W celu uzyskania wyłącznego prawa do korzystania ze wzorów użytkowych w sposób zarobkowy lub zawodowy na 
całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Emitent złożył w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej wnioski o 
udzielenie praw ochronnych na wzory użytkowe. W tabeli poniżej zaprezentowane są informacje na temat wzorów 
użytkowych, wobec których Emitent złożył  do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej wnioski  o udzielenie 
praw ochronnych.  
 
 

Tytuł 
 

 
Nr zgłoszenia 

 
Data zgłoszenia wzoru 

 
Międzynarodowa 

Klasyfikacja Patentowa 
 

 
Brykieciarka mechaniczna 

 
119399 

 

 
11 października 2010 r. 

 
B30B11/00 
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Granulator pierścieniowy 

 

 
120826 

 
7 marca 2012 r. 

 
(do Daty Prospektu nie 

została nadana) 
 

Źródło: Emitent 

 
Wzory użytkowe dotyczące brykieciarki mechanicznej oraz granulatora pierścieniowego są wykorzystywane do 
produkcji ekologicznego paliwa - brykietu i peletu.   

11.7.4. Licencje 

Przedmiotem umów licencyjnych zawieranych przez Emitenta jako licencjodawcę jest upoważnienie innych podmiotów 
do używania znaków towarowych URSUS. Emitent pozostaje stroną opisanych poniżej umów licencyjnych istotnych 
dla jego działalności, w których udzielił licencji: 

1) umowy licencyjnej zawartej w dniu 7 listopada 2011 roku (zmienionej aneksem nr 1 z dnia 1 września 2012 
r.) z Andrzejem Markowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcyjno-
Handlowy ROL-MAR Andrzej Markowski, na podstawie której Emitent udzielił wyłącznej licencji do używania 
wskazanych w umowie znaków towarowych dla celów związanych z produkcją, sprzedażą i dystrybucją 
części do ciągników określonych w załączniku do umowy, na całym terytorium Polski. Umowa została 
zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2016 roku. Umowa została opisana w Rozdziale 15 „Istotne 
umowy”,  

2) umowy licencyjnej zawartej w dniu 11 stycznia 2012 roku z INVEST-MOT spółką z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na podstawie, której Emitent udzielił wyłącznej licencji do 
używania wskazanych w umowie znaków towarowych URSUS i znaku towarowego U dla celów związanych z  
produkcją, sprzedażą i dystrybucją napojów bezalkoholowych (w szczególności energetycznych, 
izotonicznych i witaminowych) w całym terytorium Polski. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, nie 
dłuższy jednak niż czas trwania praw ochronnych na znak towarowy,   

3) umowy licencyjnej zawartej w dniu 15 lutego 2012 roku  z RCEE GMBH z siedzibą w Bremie, na podstawie, 
której Emitent udzielił niewyłącznej licencji do używania wskazanych w umowie znaków towarowych URSUS i 
wyglądu traktorów w produkcji i oznaczaniu metalowych modeli traktorów. Umowa została zawarta na czas 
określony do dnia 31 lipca 2017 roku, 

4) umowy licencyjnej zawartej w dniu 10 października 2012 roku z Fabrika Traktora D.O.O. z siedzibą w Bijeljina 
(Bośnia i Hercegowina), na podstawie której Emitent udzielił licencji do używania wskazanych w umowie 
znaków towarowych dla oznaczenia spółki (do zmiany firmy na „URSUS D.O.O.”) a także dla celów 
związanych z działalnością gospodarczą licencjobiorcy w zakresie produkcji/montażu na zasadzie SKD i 
sprzedaży ciągników na terytorium Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Serbii, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii i 
Albanii (w szczególności do oznaczania znakami towarowymi URSUS ciągników i części zamiennych do 
nich).Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Umowa została opisana w Rozdziale 15 „Istotne 
umowy”.  

 
Emitent pozostaje stroną opisanych poniżej istotnych umów licencyjnych, na mocy których posiada określone licencje: 

1) umowy licencyjnej z dnia 1 lipca 2009 roku zawartej z POL-MOT Holding S.A.  z siedzibą w Warszawie, na 
podstawie której Emitent uzyskał prawo do używania znaku towarowego słowno-graficznego „POL-MOT” na 
który zostało udzielone prawo ochronne nr 61165 oraz znaku towarowego słowno-graficznego „POL-MOT” 
objętego wnioskiem z dnia 26 czerwca 2009 roku nr 357520 o udzielenie prawa ochronnego  dla celów 
związanych działalnością gospodarczą Emitenta na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Umowa 
została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2012 roku. Umowa została opisana w rozdziale 
„Transakcje z podmiotami powiązanymi” w pkt 15.2.1.1.2, 

2) umowy licencyjnej z dnia 22 lipca 2010 roku zawartej z VCC Systems D. Latecki sp. j. z siedzibą w Gdańsku 
zmienionej aneksem z dnia 29 lipca 2010 roku, na podstawie której Emitent uzyskał prawo korzystania z  
oprogramowania V2C. Umowa została zawarta  na okres 12 miesięcy od dnia uzyskania dostępu do 
oprogramowania, dla 5 użytkowników, umowa została przedłużona na czas nieoznaczony z możliwością 
wypowiedzenia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia (zgodnie z postanowieniami 
umowy jeżeli Emitent nie wypowie umowy na 30 dni przed końcem jej obowiązywania to zostaje przedłużona 
na czas nieokreślony).   
 

Ani Emitent ani Spółki Zależne nie posiadają innych niż wymienione licencji istotnych dla ich działalności.  Ani Emitent 
ani Spółki Zależne nie udzieliły innych licencji niż wymienione, które byłyby istotne dla ich działalności.  
 
 
Prawa do korzystania (licencje) z systemów komputerowych „Impuls 5” oraz „Fortigate 110 system bezpieczeństwa” 
istotnych dla bieżącej działalności Grupy Emitenta zostały nabyte przez Emitenta odpowiednio na postawie umowy 
leasingu z dnia 2 listopada 2011 roku zawartej z SG Equipment Leasing Polska sp. z o.o. (czas trwania leasingu 
wynosi 47 miesiące, po zakończeniu okresu leasingu Emitentowi przysługiwać będzie prawo wykupu przedmiotu 
leasingu za cenę równą wartości końcowej) oraz na podstawie umowy z Ireneuszem Popendą prowadzącym 
działalność gospodarczą pod nazwą Nbit Ireneusz Popenda potwierdzonej stosownymi fakturami.   
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11.7.5. Patenty 

Na Datę Prospektu Emitent ani żadna ze Spółek Zależnych nie posiadają patentów.  
 

11.7.6. Uzależnienie od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych finansowych albo od 
nowych procesów produkcyjnych 

Ani Emitent ani Spółki Zależne nie są uzależnione od patentów lub licencji. Ani Emitent ani Spółki Zależne nie są 
uzależnione od umów przemysłowych, handlowych ani finansowych. Ani Emitent ani Spółki Zależne nie są 
uzależnione od nowych procesów produkcyjnych. 
 

11.7.7. Prace badawczo-rozwojowe 

Główne założenia strategii badawczo-rozwojowej przyjętej przez Grupę URSUS obejmują opracowanie dokumentacji 
konstrukcyjnej i technologicznej, która będzie uwzględniała udoskonalanie ciągników w myśl nowych trendów 
technicznych oraz obowiązujących i przyszłych przepisów Unii Europejskiej. Opracowanie i produkcja nowych modeli 
ciągników rolniczych umożliwią Grupie URSUS skuteczne konkurowanie z obecnymi na rynku ciągnikami 
renomowanych europejskich i krajowych producentów. 
 
Ośrodek badawczo-rozwojowy Grupy Emitenta zlokalizowany jest w Oddziale Spółki w Lublinie. Prace badawczo-
rozwojowe prowadzone są przy udziale specjalistów z zakresu handlu i marketingu, opracowania dokumentacji 
konstrukcyjnej, technologicznej i homologacyjnej oraz budowy i badań stacjonarnych i eksploatacyjnych prototypów. 
 
Program badawczo-rozwojowy Grupy URSUS został rozpoczęty w II kwartale 2009 roku  i zakłada prace nad trzema 
grupami ciągników: 

 Ciągniki sadownicze, komunalne i rolnicze o mocy od 50 do 80 KM 

 Ciągniki średnie rolnicze i specjalne o mocy od 70 do 120 KM 

 Ciągniki ciężkie o mocy od 120 do 160 KM. 
Poza prowadzeniem prac rozwojowo-produkcyjnych we własnym zakresie, równolegle nawiązywana jest współpraca z 
firmami zagranicznymi, które w swojej ofercie posiadają zarówno gotowe  ciągniki, jak również komponenty do 
produkcji tego typu maszyn. Ich zastosowanie w produkcji ciągników powoduje, że swoimi parametrami techniczno-
eksploatacyjnymi będą one spełniały wymagania rynku oraz przepisów unijnych, głównie w zakresie norm 
środowiskowych. 
 
Obecnie Grupa URSUS współpracuje z: 

 Hattat Tarim Mak. San. veTic  A.S. (Turcja) - w zakresie gotowych ciągników o mocach od 70 do 102 KM. Z 
firmą tą została podpisana wieloletnia umowa o współpracy polegającej na imporcie tych ciągników do Polski. 
Odpowiednie służby handlowe i techniczne Spółki będą w sposób systematyczny przekazywały stronie 
tureckiej uwagi dotyczące wprowadzania niezbędnych zmian w zakresie jakości, ale głównie w zakresie 
oczekiwanych zmian konstrukcyjnych jakie należy zastosować w tych ciągnikach, tak, aby spełniały one 
oczekiwania klientów i zmieniające się wymagania przepisów UE. 

 Zagranicznymi producentami części Perkins, Carraro, Hema, ZF – w zakresie nowoczesnych zespołów i 
podzespołów takich jak silniki i układy przeniesienia napędu. 

Prace badawczo-rozwojowe przy budowie prototypów ciągników o mocach od 50 do 140 KM, a także podjęte na 
szeroką skalę działania prowadzone równolegle (umowa z Hattat Tarim z dnia 24 maja 2009 r. i umowy zawarte w 
dniu 26 kwietnia 2011 roku z Bumar sp. z o.o.), pozwolą na uruchomienie seryjnej produkcji rodziny ciągników URSUS 
spełniających oczekiwania rynku oraz wymagania obowiązujące w UE, skutecznie konkurujących z obecnymi na rynku 
produktami renomowanych firm. Działania wykonane dotychczas w tym zakresie obejmują: 

 adaptację ciągnika TB504 na URSUS 5034, polegającą na zmianie maski silnika, kół i błotników, a także 
oświetlenia głównego i roboczego; 

 wykonanie prototypu, dokumentacji konstrukcyjnej, uzyskanie homologacji dla ciągnika URSUS 11024, w 
którym zastosowany jest układ transmisji firmy Baskent oraz silnik marki Perkins 1104D-44TA; 

 rozpoczęcie prac związanych z konstrukcją nowoczesnej kabiny czterosłupkowej przewidzianej dla ciągników 
tzw. „średnich”. 

W kolejnych latach Grupa URSUS planuje rozpoczęcie prac związanych z uruchomieniem produkcji (a więc 
opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej, wykonanie prototypów i badania homologacyjne) 
następujących ciągników: 

 ciągniki sadownicze i komunalne, których konstrukcja będzie bazowała na silnikach  marki Perkins o mocy 50 
KM oraz na nowoczesnych układach transmisji CARRARO,  

 ciągniki rolnicze wykonane na bazie układu transmisji CARRARO, Hema lub Massey Ferguson oraz silników 
marki Perkins o mocy 110 KM, spełniających wymagania normy emisji spalin Stage IIIB; 

 ciągniki rolnicze ciężkie wykonane na bazie układu transmisji ZF lub CARRARO  oraz silników o mocy 140 
KM, spełniających wymagania normy emisji spalin Stage IIIB; 

 badania i adaptacja ciągników produkcji HATTAT TARIM do potrzeb rynków europejskich. 
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W latach 2009-2011 oraz w I półroczu 2012 roku Grupa URSUS wydatkowała następujące kwoty na działalność 
badawczo-rozwojową: 

 949,5 tys. zł w 2009 r. 

 473,0 tys. zł w 2010 r. 

 716,1 tys. zł w 2011 r. 

 321,0 tys. zł w I półroczu 2012 r. 
 

11.8. Informacje o inwestycjach Grupy 

11.8.1. Nakłady inwestycyjne w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi do Daty Prospektu 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi do Daty Prospektu wszystkie inwestycje Grupy Ursus 
realizowane były przez Emitenta. 

Nakłady w latach 2009-2011 i w I półroczu 2012 r. 

W poniższej tabeli przedstawiono wydatki inwestycyjne Grupy w okresie objętym historycznymi informacjami 
finansowymi, tj. w latach 2009-2011 oraz w I półroczu 2012 r. Nakłady inwestycyjne obejmują inwestycje ujęte w 
danym okresie w rzeczowych aktywach trwałych lub wartościach niematerialnych, a także inwestycje w aktywa 
finansowe. 

Tabela: Nakłady inwestycyjne Emitenta w 2009 r. oraz Grupy w latach 2010-2011 i w I półroczu 2012 r. (tys. zł)* 

  
I pół. 2012 

Grupa 
2011 

 Grupa 
2010  

Grupa 
2009 

Emitent  

Wartości niematerialne  648 10 103 2 602 2 536 

Nabycie działki Zakroczym 0 0 202 334 

Nabycie prawa wieczystego użytkowania w Lublinie 0 0 915 0 

Budowa prototypów i dokumentacji konstrukcyjnej 554 1 430 1 107 1 842 

Nabycie licencji i oprogramowania 94 556 378 361 

Nabycie znaków towarowych "URSUS" 0 8 118 0 0 

Rzeczowe aktywa trwałe 859 4 349 8 099 1 877 

Sprzęt komputerowy 107 228 420 126 

Maszyny i urządzenia 615 3 374 1 187 809 

Oprzyrządowanie maszyn 72 387 199 296 

Nieruchomość inwestycyjna w Lublinie 0 0 5 430 0 

Pozostałe 67 360 864 646 

Aktywa finansowe 0 5 235 3 934 

Udziały spółki Bioenergia Invest 0 0 235 3 934 

Udziały spółki URSUS sp. z o.o. 0 5 0 0 

Razem nakłady inwestycyjne 1 507 14 457 10 936 8 347 

Źródło: Spółka. 
* Opracowano na podstawie zbadanych danych finansowych zawartych w Sprawozdaniach Finansowych. 
 

Różnice pomiędzy wartością inwestycji wskazanych powyżej a wartością nakładów inwestycyjnych wykazanych w 
rachunku przepływów pieniężnych Grupy w segmencie działalności inwestycyjnej wynikają przede wszystkim z 
przesunięć czasowych płatności (wydatków gotówkowych) względem ujęcia inwestycji w środkach trwałych Grupy – 
odroczone terminy płatności, płatności ratalne, przedpłaty oraz płatności leasingowe. 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi poniesione przez Grupę nakłady dotyczyły inwestycji 
krajowych. Inwestycje Grupy finansowane były za pomocą środków własnych oraz leasingu (środki transportu, 
wyposażenie, sprzęt komputerowy), za wyjątkiem nabycia nieruchomości inwestycyjnej w Lublinie dokonanego w 
2010 r., które zostało sfinansowane kredytem inwestycyjnym zaciągniętym w wysokości 6 527 tys. zł. 

Poniżej opisano najistotniejsze inwestycje z punktu widzenia działalności operacyjnej Grupy. 

Wartości niematerialne 

Nakłady na wartości niematerialne i prawne w latach 2009-2011 oraz w I półroczu 2012 r. obejmowały głównie prace 
związane z budową prototypów nowych produktów oraz opracowaniem ich dokumentacji konstrukcyjnej: 

 W 2009 r. prace te dotyczyły głównie nowych i zmodernizowanych urządzeń linii do brykietowania słomy 
oraz nabycia dokumentacji koparko-ładowarki Mikrus, która następnie została wprowadzona do seryjnej 
produkcji.  

 W 2010 r. Spółka wykonała dokumentację konstrukcyjną oraz stworzyła prototyp rozrzutnika N-270. Ponadto 
wybudowano prototypy i prowadzono badania nad nowymi modelami ciągników. Maszyny te były pierwszymi 
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produktami Grupy wytwarzanymi w Oddziale w Lublinie. Dodatkowo nakłady na budowę prototypów nowych 
produktów poniesione w 2010 r. obejmowały również prace nad prototypami prasy belującej walcowo-
łańcuchowej z docinaczem i owijarki samozaładowczej do bel słomy i siana. Wykonano też prace związane z 
dostosowaniem samochodu typu pick-up GRAND TIGER do wymogów rynku europejskiego. 

 W 2011 r. prace te obejmowały opracowanie lub nabycie dokumentacji oraz budowę prototypów ciągników 
marki URSUS i POL-MOT w związku z planowanym intensywnym rozwojem działalności związanej z 
produkcją i sprzedażą ciągników rolniczych. 

 W I półroczu 2012 r. Grupa kontynuowała inwestycje związane z nabyciem dokumentacji konstrukcyjno-
technologicznej ciągników marki URSUS oraz budową prototypów ciągników marki POL-MOT i URSUS. 

Główne nakłady związane z nabyciem licencji i oprogramowania w okresie objętym historycznymi informacjami 
finansowymi obejmowały: 

 W 2009 r. – oprogramowanie komputerowe (75 tys. zł), narzędzia i oprogramowanie serwerowe (36 tys. zł), 
licencje na użytkowanie oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentów V-desk (82 tys. zł), licencje 
SQL 2008 (26 tys. zł), oprogramowanie Solid Works dla działów technologicznych (125 tys. zł). 

 W 2010 r. – oprogramowanie konstrukcyjne Catia do Oddziału w Lublinie (98 tys. zł), licencje 
oprogramowania konstrukcyjnego Solidworks do wszystkich Oddziałów Spółki (150 tys. zł), inwestycje w 
oprogramowanie komputerowe (50 tys. zł), dodatkowe licencje do systemu Impuls 4 (60 tys. zł).  

 W 2011 r. – licencje  na użytkowanie systemu Impuls 5 (169 tys. zł), licencje Oracle - Baza Danych (40 tys. 
zł), dodatkowe licencje na korzystanie z oprogramowania V-desk (11 tys. zł), licencje komputerowe - 
oprogramowanie (20 tys. zł); pozostała część kwoty obejmuje koszt wdrożenia informatycznego 
zintegrowanego systemu zarządzania klasy ERP (Enterprise Resource Planning) we wszystkich oddziałach 
Spółki.  

Poza inwestycjami w wartości niematerialne wskazanymi powyżej, w latach 2009 i 2010 Spółka dokonała nabycia 
działek w Zakroczymiu o wartości 334 tys. zł i 202 tys. zł. Działki te zostały przeznaczone są do budowy fabrycznych 
punktów handlowych Spółki. Ponadto do inwestycji w wartości niematerialne zaliczono również nabyte prawo 
wieczystego użytkowania gruntu o wartości 915 tys. zł w związku z nabyciem w 2010 r. nieruchomości inwestycyjnej w 
Lublinie. Szczegóły transakcji zostały opisane w punkcie 11.14 Prospektu. W 2011 r. Spółka nabyła znaki towarowe 
„URSUS” za łączną kwotę 8 118 tys. zł. Transakcja została opisana w punkcie 11.14 Prospektu. W I półroczu 2012 r. 
nakłady na licencje i oprogramowanie w łącznej kwocie 94 tys. zł obejmowały m.in. wdrożenie nowego 
informatycznego systemu zarządzania klasy ERP w Spółce. 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi główną kategorią nakładów na rzeczowe aktywa trwałe 
Grupy były nakłady na nabycie maszyn i urządzeń: 

 W 2009 r. zakupiono maszyny i urządzenia dla potrzeb Oddziału w Biedaszkach Małych w celu zwiększenia 
mocy produkcyjnych oraz poprawy organizacji pracy w tym Oddziale (m.in. elementy wyposażenia malarni). 

 W 2010 r. zakupiono m.in. wypalarkę plazmową dla potrzeb krajalni, elementy wyposażenia lakierni w 
Oddziale w Dobrym Mieście,  

 W 2011 r. zakupiono m.in. wykrawarkę laserową dla potrzeb krajalni, samochody pick-up GRAND TIGER w 
celu przygotowania serii informacyjnej na rynek polski, ciągniki marki POL-MOT (wzorce ciągników dla 
potrzeb imprez wystawienniczych), wyposażenie stacji serwisowej w Oddziale Lublin oraz maszyny 
usprawniające prace spawalnicze w Oddziale w Biedaszkach Małych. 

 W I półroczu 2012 r. zakupiono urządzenia do wyposażenia magazynu wydziałowego farb oraz elementy 
wyposażenia Oddziału w Lublinie. Ponadto dokonano nabycia ciągników na potrzeby pokazów i testów. 

Inwestycje w oprzyrządowanie maszyn dokonane w poszczególnych okresach dotyczyły wykonania oprzyrządowania 
niezbędnego do uruchomienia produkcji nowych i modernizowanych wyrobów (nowe produkty wprowadzone w latach 
2009-2011 i w I półroczu 2012 r. zostały opisane w punkcie 11.3 Prospektu). Inwestycje te dotyczyły głównie 
oprzyrządowania spawalniczego, montażowego, zakupu pomocy warsztatowych i innych. 

Ponadto w 2010 r. Spółka nabyła nieruchomość inwestycyjną w Lublinie dla potrzeb rozbudowy oddziału badawczo-
rozwojowego oraz uruchomienia produkcji ciągników rolniczych, samochodów pick-up marki GRAND TIGER, wozów 
asenizacyjnych i in. Transakcja została opisana w punkcie 11.14 Prospektu. 

Aktywa finansowe 

W lutym 2009 r. Emitent przystąpił wspólnie z INVEST-MOT sp. z o.o. do spółki Bioenergia Invest poprzez objęcie 
49% udziałów o wartości 3 934 tys. zł. Następnie w 2010 r. Emitent nabył kolejne udziały w spółce za łączną kwotę 
235 tys. zł, zwiększając swoje zaangażowanie do 51%.  Nakłady o wartości 5 tys. zł poniesione w 2011 r. dotyczą 
utworzenia w lipcu tego roku spółki URSUS sp. z o.o. (do Daty Prospektu spółka ta nie prowadzi działalności 
operacyjnej). 

 



 

67 
 

Nakłady w okresie od 1 lipca 2012 r. do Daty Prospektu 

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do Daty Prospektu Grupa poniosła nakłady na wartości niematerialne na licencje i 
oprogramowanie komputerowe w kwocie około 3 tys. zł. Szacunkowe nakłady na rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 
346 tys. zł i obejmowały przede wszystkim nabycie maszyn i urządzeń za kwotę 269 tys. zł, nakłady na 
oprzyrządowanie maszyn w kwocie 43 tys. zł, a także nakłady na sprzęt komputerowy o wartości 15 tys. zł. W okresie 
od 1 stycznia 2012 r. do Daty Prospektu Grupa nie zrealizowała inwestycji w aktywa finansowe. 

11.8.2. Inwestycje bieżące 

W Dacie Prospektu Emitent prowadzi następujące główne inwestycje: 

 Budowa prototypów i opracowanie dokumentacji planowanych nowych produktów 

 Zakup maszyn i urządzeń oraz oprzyrządowania  

 Zakup licencji i oprogramowania (wdrożenie systemów zarządzania ERP w Grupie) 

Poniżej zaprezentowano nakłady na realizację inwestycji prowadzonych w Dacie Prospektu. 

Wszystkie powyższe inwestycje to inwestycje krajowe finansowane ze środków własnych Spółki. W Dacie Prospektu 
Spółki Zależne nie prowadzą istotnych inwestycji. 

11.8.3. Inwestycje planowane 

Poniższa tabela przedstawia szacunkową wartość planowanych nakładów inwestycyjnych Spółki w okresie od Daty 
Prospektu do 31 grudnia 2012 r. oraz w 2013 r. Spółki Zależne nie planują istotnych nakładów inwestycyjnych w 
przyszłości. 

Tabela: Planowane inwestycje Spółki (mln zł) 

  
od Daty Prospektu do 

31.12.2012  
2013 

Budowa prototypów i opracowanie dokumentacji 1,7 2,0 

Nabycie licencji i oprogramowania 0,9 1,2 

Nabycie maszyn i urządzeń oraz oprzyrządowania 2,3 4,9 

Pozostałe 2,6 3,0 

Razem 7,5 11,1 

Źródło: Spółka. 

Planowane inwestycje związane z budową prototypów oraz opracowaniem dokumentacji konstrukcyjnej dotyczą 
przede wszystkim: 

 Ciągników o mocy 50KM, 115KM i 140KM, które będą produkowane w Oddziale w Lublinie 

 Modernizacji owijarki, rozrzutnika N-270, wozów asenizacyjnych, zastosowania aplikatorów doglebowych w 
celu dostosowania oferty produktowej do aktualnych potrzeb rynkowych oraz modernizacja ładowaczy 
czołowych 

 Budowy prototypu nowej prasy do belowania słomy oraz prototypowej linii do brykietowania resztek 
pożniwnych kukurydzy 

 Badań do homologacji przyczepy o nośności 15 ton netto 

 Rozszerzenia oferty przyczep 

Inwestycje w maszyny i urządzenia oraz oprzyrządowanie i pozostałe inwestycje obejmują głównie: 

 Rozbudowę linii do produkcji ciągników rolniczych w Oddziale w Lublinie w celu przystosowania zakładu do 
produkcji minimum 2 000 szt. ciągników rocznie w tym remont i adaptacja hal montażowych, zakup 
niezbędnego wyposażenia oraz wykonanie oprzyrządowania do produkcji kabin i ciągników – łącznie (wraz z 
modernizacją wyrobów produkowanych w tym zakładzie) około 4,3 mln zł. 

 Zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń w celu modernizacji i udoskonalenia procesów technologicznych 
w Oddziale w Dobrym Mieście  – łącznie około 2,9 mln zł. 

Planowane zakupy sprzętu komputerowego oraz licencji i oprogramowania dotyczą bieżących zakupów niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowania Spółki, w tym dla nowo powstających stanowisk pracy. 

Spółka planuje sfinansowanie ww. inwestycji ze środków własnych, w tym częściowo z wpływów z emisji Akcji Serii N. 

W przypadku, gdyby wpływy z emisji Akcji Serii N okazały się niewystarczające dla zrealizowania wskazanych celów 
lub gdyby faktycznie uzyskane wpływy były niższe od oczekiwanych, Grupa będzie dodatkowo korzystała z 
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finansowania dłużnego, poprzez zaciągnięcie kredytów bankowych, leasingu lub też poprzez emisję dłużnych 
papierów wartościowych. Wielkość pozyskanego finansowania dłużnego byłaby uzależniona od zdolności kredytowej 
Grupy. 

Według stanu na Datę Prospektu Emitent nie podjął wiążących zobowiązań w odniesieniu do planowanych inwestycji. 

 

11.9. Znaczące środki trwałe Grupy 

 

11.9.1. Nieruchomości 

Tabele poniżej przedstawiają informacje na temat nieruchomości będących na Datę Prospektu własnością Emitenta 
lub Spółek Zależnych, a także nieruchomości znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Emitenta i Spółek 
Zależnych. 

Wszystkie nieruchomości Emitenta i Spółek Zależnych stanowią znaczące środki trwałe. 

Wszystkie nieruchomości Emitenta i Spółek Zależnych są lub będą wykorzystywane do prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

 

Tabela: Informacje o nieruchomościach Emitenta 

Nieruchomości położone w Dobrym Mieście ul. Fabryczna 

Numer księgi 
wieczystej  

Powierzchnia Tytuł 
prawny 

Zabudowana 

 
 

Obciążenia 

KW nr 
OL1O/00095687/4  

Sąd Rejonowy w 
Olsztynie 

VI Wydział Ksiąg 
Wieczystych 

 

 

2,2027 ha Użytkowani
e wieczyste 
gruntu i 
własność 
budynków 

Budynek 
administracyjno- 
socjalny, hala 
przemysłowa, 
oczyszczarka 

Hipoteka umowna łączna 
kaucyjna do wysokości 
28.900.000,00 zł na rzecz 
Banku Millennium S.A. w 
Warszawie; 

 

Numer księgi 
wieczystej  

Powierzchnia Tytuł 
prawny 

Zabudowana 

 

Obciążenia 

KW nr 
OL1O/00097764/2 

Sąd Rejonowy w 
Olsztynie 

VI Wydział Ksiąg 
Wieczystych 

 

 

0,9701 ha Użytkowani
e wieczyste 
gruntu i 
własność 
budynków 

Budynek 
przemysłowy, 
budynek 
magazynowy, 

Hipoteka umowna łączna 
kaucyjna do wysokości 
28.900.000,00 zł na rzecz 
Banku Millenium S.A. w 
Warszawie; 

 

 

Numer księgi 
wieczystej  

Powierzchnia Tytuł 
prawny 

Zabudowana 

 

Obciążenia 

KW 
OL1O/00041258/5  

Sąd Rejonowy w 
Olsztynie 

VI Wydział Ksiąg 
Wieczystych 

6,2927 ha, Użytkowani
e wieczyste 
gruntu i 
własność 
budynków 

Nieruchomość 
niezabudowana, 
tereny przemysłowe 

Hipoteka umowna łączna 
kaucyjna do wysokości 
28.900.000,00 zł na rzecz 
Banku Millennium S.A. w 
Warszawie; 

Służebność gruntowa, 
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Numer księgi 
wieczystej  

Powierzchnia Tytuł 
prawny 

Zabudowana 

 

Obciążenia 

KW 
OL1O/00041238/9 

Sąd Rejonowy w 
Olsztynie 

VI Wydział Ksiąg 
Wieczystych 

 

0,6416 ha
 

Użytkowani
e wieczyste 
gruntu i 
własność 
budynków 

Hale produkcyjne i 
część biurowa 

służebności gruntowe 

Numer księgi 
wieczystej  

Powierzchnia Tytuł 
prawny 

Zabudowana 

 
 

Obciążenia 

KWOL10/00148939/
3 

Sąd Rejonowy w 
Olsztynie 

VI Wydział Ksiąg 
Wieczystych 

 

0,1595 ha
 

Użytkowani
e wieczyste 
gruntu  

Nieruchomość 
niezabudowana  

brak 

Numer księgi 
wieczystej  

Powierzchnia Tytuł 
prawny 

Zabudowana 

 

Obciążenia 

KW 
OL10/00148936/2 

Sąd Rejonowy w 
Olsztynie 

VI Wydział Ksiąg 
Wieczystych 

 

0.1033 ha
 

Użytkowani
e wieczyste 
gruntu  

Nieruchomość 
niezabudowana  

brak 

 

Nieruchomości położone w Zakroczymiu  

Numer księgi 
wieczystej  

Powierzchnia Tytuł 
prawny 

Zabudowana 

 
 

Obciążenia 

KW WA1N/ 
00040908/2 

Sąd Rejonowy w 
Nowym Dworze 
Mazowieckim 

IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych 

 

3,2588 ha Własność Nieruchomość 
niezabudowana 

brak 

Numer księgi 
wieczystej  

Powierzchnia Tytuł 
prawny 

Zabudowana 

 
 

Obciążenia 

KW WA1N/ 
00071691/3 

Sąd Rejonowy w 
Nowym Dworze 

1,7815 ha Własność Nieruchomość 
niezabudowana 

brak 
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Mazowieckim 

IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych 

 

Nieruchomość położona w Biedaszkach (Oddział Emitenta w Biedaszkach Małych) 

Numer księgi 
wieczystej  

Powierzchnia Tytuł 
prawny 

Zabudowana 

 

Obciążenia 

KW 
OL1K/00012743/6 

Sąd Rejonowy w 
Kętrzynie 

V Wydział Ksiąg 
Wieczystych 

 

4,1982 ha Użytkowani
e wieczyste 
gruntu i 
własność 
budynków i 
urządzeń 

Warsztat 
mechaniczny, hala 
produkcyjna, 
biurowiec, hala 
malarni, wiata 
magazynowa, wiata 
produkcyjna, 
pomieszczenie 
pomocnicze, budynek 
socjalny, portiernia, 
warsztat nr 2, 
magazyn, wiata 
magazynowa, stacja 
trafo, stacja paliw,  

Hipoteka umowna łączna 
do kwoty 16 100 000,00 zł 
na rzecz BRE Banku S.A. 
Oddział Korporacyjny 
Olsztyn  stanowiąca 
zabezpieczenie kredytu 
obrotowego/ kredytu w 
rachunku bieżącym w 
ramach linii na 
finansowanie bieżącej 
działalności 

Nieruchomości położone w Opalenicy ul. 5-go Stycznia (Oddział Emitenta w Opalenicy) 

Numer księgi 
wieczystej  

Powierzchnia Tytuł 
prawny 

Zabudowana Obciążenia 

KW 
PO1N/00018940/2 

Sąd Rejonowy w 
Nowym Tomyślu 

IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych 

 

0.7372 ha Użytkowani
e wieczyste 
gruntu i 
własność 
budynków i 
urządzeń 

Budynki magazynu, 
wiata magazynowa 
transportowa, wiata 
magazynowa 
obudowana 
ceramiczno-szklana, 
portiernia murowana, 
urządzenie 

Hipoteka umowna  łączna 
do wysokości 
2.500.000,00 EUR na 
rzecz  BRE Banku S.A. w 
Warszawie 

Numer księgi 
wieczystej  

Powierzchnia Tytuł prawny Zabudowana 

 

Obciążenia 

KW 
PO1N/00014427/2 

Sąd Rejonowy w 
Nowym Tomyślu 

IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych 

 

0.6028 ha Użytkowani
e wieczyste 
gruntu i 
własność 
budynków 

budynki Hipoteka umowna  łączna 
do wysokości 
2.500.000,00 EUR na 
rzecz  BRE Banku S.A. w 
Warszawie 

Numer księgi 
wieczystej  

Powierzchnia Tytuł 
prawny 

Zabudowana 

 

Obciążenia 

KW 
PO1N/00018941/9 

Sąd Rejonowy w 

0.5943 ha Użytkowani
e wieczyste 
gruntu i 
własność 

Budynek 
administracyjny 
dwukondygnacyjny 
murowany o łącznej 
pow. Użytkowej 598 

Hipoteka umowna łączna 
do wysokości 
2.500.000,00 EUR na 
rzecz  BRE Banku S.A. w 
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Nowym Tomyślu 

IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych 

 

budynków m
2
, urządzenia: droga 

asfaltowa, ogrodzenie 
metalowe 

Warszawie  

Numer księgi 
wieczystej  

Powierzchnia Tytuł 
prawny 

Zabudowana 

 

Obciążenia 

KW 
PO1N/00020140/1 

Sąd Rejonowy w 
Nowym Tomyślu 

IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych 

 

1.1694 ha Użytkowani
e wieczyste 
gruntu i 
własność 
budynków 

Budynki: magazyn 
techniczny murowany 
o pow. 820 m

2
, wiata 

stalowa o pow. 1370 
m

2
, wiata 

magazynowa pow. 
570 m

2
, wiata 

wozowo 
samochodowa, 
suwnica bramowa, 
urządzenia: plac 
odkładczy 
magazynowy, droga 
wewnętrzna i 
ogrodzenie terenu 
metalowe i 
żelbetonowe 

Hipoteka umowna łączna 
do wysokości 
2.500.000,00 EUR na 
rzecz  BRE Banku S.A. w 
Warszawie 

Numer księgi 
wieczystej  

Powierzchnia Tytuł 
prawny 

Zabudowana 

 

Obciążenia 

KW 
PO1N/00017663/9 

Sąd Rejonowy w 
Nowym Tomyślu 

IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych 

 

4.3086 ha Użytkowani
e wieczyste 
gruntu i 
własność 
budynków 

Budynki Hipoteka umowna łączna 
do wysokości 
2.500.000,00 EUR na 
rzecz  BRE Banku S.A. w 
Warszawie 

Numer księgi 
wieczystej  

Powierzchnia Tytuł 
prawny 

Zabudowana 

 

Obciążenia 

KW 
PO1N/00020142/5 

Sąd Rejonowy w 
Nowym Tomyślu 

IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych 

 

0.1310 ha Użytkowani
e wieczyste 
gruntu i 
własność 
budynków 

Plac parkingowy 
utwardzony 
nawierzchnią 
betonową o pow. 800 
m

2
, ogrodzenie 

metalowe 

Hipoteka umowna łączna 
do wysokości 
2.500.000,00 EUR na 
rzecz  BRE Banku S.A. w 
Warszawie 

Nieruchomości położone w Lublinie ul. Mełgiewska (Oddział Emitenta w Lublinie) 

Numer księgi 
wieczystej  

Powierzchnia Tytuł 
prawny 

Zabudowana 

 

Obciążenia 

KW 
LU1I/00311416/0 

Sąd Rejonowy 
Lublin-Wschód w 
Lublinie z siedzibą w 
Świdniku 

V Wydział Ksiąg 

0,1839 ha Użytkowani
e wieczyste 
gruntu i 
własność 
budynków i 
urządzeń 

Budynek 
jednorodzinny i 
gospodarczy 

brak 
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Wieczystych 

 

Numer księgi 
wieczystej  

Powierzchnia Tytuł 
prawny 

Zabudowana 

 

Obciążenia 

KW 
LU11/00250100/6 

Sąd Rejonowy 
Lublin-Wschód w 
Lublinie z siedzibą w 
Świdniku 

V Wydział Ksiąg 
Wieczystych 

 

0,1240 ha Użytkowani
e wieczyste 
gruntu i 
własność 
budynków i 
urządzeń 

Nieruchomość 
niezabudowana 

brak 

Numer księgi 
wieczystej  

Powierzchnia Tytuł 
prawny 

Zabudowana 

 

Obciążenia 

KW 
LU1I/00180343/9 

Sąd Rejonowy 
Lublin-Wschód w 
Lublinie z siedzibą w 
Świdniku 

V Wydział Ksiąg 
Wieczystych 

 

4,0331 ha Użytkowani
e wieczyste 
gruntu i 
własność 
budynków  

Budynki 
przemysłowe, 
budynki magazynowe 

Hipoteka umowna zwykła 
w kwocie 6527466,67 zł 
na rzecz Kredyt Banku 
S.A. w Warszawie; 

 

Hipoteka umowna 
kaucyjna do wysokości 1 
631866,67 zł na rzecz 
Kredyt Banku S.A. w 
Warszawie; 

 

Hipoteka umowna łączna  
do wysokości 1 
6100000,00 zł na rzecz 
BRE Banku S.A. w 
Warszawie 

 

Służebności gruntowe, 
użytkowanie na rzecz 
Daewoo Motor Polska sp. 
z o.o. w upadłości, 

Roszczenie na rzecz DZT 
Tymińscy spółka jawna  

Źródło: Emitent 

 

Tabela: Informacje o nieruchomościach Spółek Zależnych  

Bioenergia Invest S.A. z siedzibą w Dobrym Mieście 

 

Nieruchomość położona w Perespie (gmina Tyszowce) 

Numer księgi 
wieczystej 

Powierzchnia Tytuł prawny Przeznaczenie Zabudowana Obciążenia 

KW nr 
ZA1T/00071485
/3 
Sąd Rejonowy 
w Tomaszowie 

0,8873 ha 

 
własność 

wynajem 

 

Budynek produkcyjno-
magazynowy, budynki 
magazynów słomy, 
budynek socjalny - 
dyżurka 

Hipoteka łączna umowna 
do wysokości 
1000000,00 zł na rzecz 
Banku Spółdzielczego w 
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Lubelskim IV 
Wydział Ksiąg 
Wieczystych 

 

 
Dołhobyczowie 
zabezpieczająca 
wierzytelności przyszłe 

30-07-2012 

03-12-2012 

Nieruchomości położone w Mirczach 

Numer księgi 
wieczystej 

Powierzchnia Tytuł prawny Przeznaczenie Zabudowana Obciążenia 

KW i 
ZA1H/000/7355
3/4  

Sąd Rejonowy 
w Hrubieszowie 
V Wydział Ksiąg 
Wieczystych  

 

0,7567 ha 

 

własność wynajem Budynki biurowo-
socjalne, produkcyjne 
oraz magazynowe 
 

Hipoteka łączna umowna 
do wysokości 
1000000,00 zł na rzecz 
Banku Spółdzielczego  w 
Dołhobyczowie 

30-07-2012 

03-12-2012 

Numer księgi 
wieczystej 

Powierzchnia Tytuł prawny Przeznaczenie Zabudowana Obciążenia 

KW 
ZA1H/00073125
/5   

Sąd Rejonowy 
w Hrubieszowie 
V Wydział Ksiąg 
Wieczystych  

0,7231 ha 

 

własność wynajem Budynki biurowo-
socjalne, produkcyjne 
oraz magazynowe 
 

Hipoteka łączna umowna 
do wysokości 
1000000,00 zł na rzecz 
Banku Spółdzielczego   
w Dołhobyczowie 

30-07-2012 

03-12-2012 

Źródło: Emitent 

Ponadto, na Datę Prospektu Emitent: 

 najmuje od POL-MOT Holding S.A. lokal użytkowy biurowy położony w budynku przy ul. J. Kochanowskiego 
45A oraz 5 miejsc parkingowych na podstawie umowy najmu z dnia  30.06.2011 r. zawartej na czas 
nieokreślony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia; w lokalu tym mieści się siedziba Zarządu,  

 najmuje od spółki „BOR-BUD” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lokal biurowy położony w budynku przy. ul. 
Kochanowskiego 45, na podstawie umowy najmu z dnia 12 stycznia 2011 r., zawartej na czas określony do 
dnia 31 stycznia 2016 r., 

 wydzierżawia spółce OBR MOTO Lublin sp. z o.o. część nieruchomości położonej przy ul. Mełgiewskiej 7-9 w 
Lublinie na podstawie umowy dzierżawy z dnia 25.01.2012 r., zawartej na czas nieokreślony z 
sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 19.03.2012 r., 

 wydzierżawia spółce „KORD-SERWIS” sp. z o.o. w Lublinie część nieruchomości położonej przy ul. 
Mełgiewskiej 7-9 w Lublinie, działka 1/24, KW nr LU1I/00180343/9 na podstawie umowy dzierżawy z dnia 
01.12.2010 r., zawartej na czas nieokreślony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia,  

 wydzierżawia spółce FALCOM sp. z o.o. w Lublinie część nieruchomości położonej przy ul. Mełgiewskiej 7-9 
w Lublinie, działka 1/24, KW nr LU1I/00180343/9 na podstawie umowy dzierżawy z dnia 28.10.2010 r., 
zawartej na czas nieokreślony z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia, 

 wydzierżawia Beacie Berdzik prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą PBM Beata Berdzik część 
nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 7-9, działka 1/24, KW nr LU1I/00180343/9 na 
podstawie umowy dzierżawy z dnia 01.12.2010 r., zawartej na czas nieokreślony z sześciomiesięcznym 
okresem wypowiedzenia, 

 wynajmuje spółce PAS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Opalenicy część nieruchomości położonej w Opalenicy 
przy ul. 5-go Stycznia, KW nr PO1N/00017663/9 na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 2 lipca 2007 r., 
zmienionej aneksem z dnia 30 listopada 2011 r., 

 wynajmuje spółce DeLaval Operations sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu część nieruchomości położonej w 
Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21, KW nr OL10/00041258/5, na podstawie umowy najmu z dnia 
02.01.2007 r., zawartej na czas określony do dnia 31.12.2012 r., z możliwością jej wypowiedzenia w terminie 
36 miesięcy licząc od ostatniego dnia w miesiącu, w którym została wypowiedziana, z tym że na wniosek 
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najemcy złożony do dnia 30.06.2012 r. umowa może ulec przedłużeniu na dotychczasowych warunkach na 
okres do dnia 31 maja 2013 r. (według wstępnych uzgodnień stron). 

 

11.9.2. Środki trwałe 

Wszystkie nieruchomości Emitenta i Spółek Zależnych stanowią znaczące środki trwałe, natomiast pozostałe środki 
trwałe Grupy nie stanowią znaczących środków trwałych. Pozostałe środki trwałe wykorzystywane przez Emitenta lub 
Spółki Zależne stanowią ich własność lub przedmiot leasingu.  

Strukturę środków trwałych Grupy/ wg grup bilansowych przedstawia tabela poniżej. 

 

Tabela: Zestawienie środków trwałych:  

Wyszczególnienie 

Wartość brutto 
środków trwałych na 
Datę Prospektu w tys. 
zł 

Finansowanie  

własne obce 

Nieruchomości 27 771 27 771  - 

Urządzenia techniczne i maszyny  37 922 21 788 16 134  

Środki transportu 4 193 3 317 876  

Środki trwałe w budowie  5 787 5 115 672  

Inne środki trwałe  2 898 2 839 59  

Źródło: Emitent 

Według stanu na Datę Prospektu wartość rzeczowych aktywów trwałych Emitenta oraz Spółek Zależnych wynosi 
78 570 629,21 zł (wartość brutto). 

 

Wartość i strukturę aktywów trwałych na Datę Prospektu (wartości brutto) przedstawia poniższa tabela (w tys. zł): 

 

Wyszczególnienie Wartość brutto środków trwałych  

Środki trwałe własne 60.830 

Środki trwałe obce (leasing) 17.741 

Źródło: Emitent 

Poza ograniczonymi prawami rzeczowymi na nieruchomościach i zastawem rejestrowym na zapasach ustanowionym 
na podstawie umowy zastawniczej nr 05/005/12 z dnia 20 kwietnia 2012 roku na zabezpieczenie umowy kredytowej nr 
05/032/12/D/LI zawartej w dniu 20 kwietnia 2012 roku pomiędzy Emitentem i BRE Bank S.A. oraz wpisanego do 
rejestru zastawów pod pozycją2306057, na żadnym innym środku trwałym Emitenta i Spółek Zależnych nie zostały 
ustanowione ograniczone prawa rzeczowe.  

Wartość bilansowa maszyn i urządzeń użytkowanych przez Grupę na Datę Prospektu na mocy umów leasingu 
finansowego oraz umów dzierżawy z opcją zakupu wynosi 11.910 tysięcy złotych. Grunty i budynki o wartości 
bilansowej 39.761 tysięcy złotych na Datę Prospektu, objęte są hipotekami ustanowionymi w celu zabezpieczenia 
kredytów bankowych Spółki. 

W najbliższym czasie Grupa Emitenta nie planuje inwestycji w istotne środki trwałe, poza nabywaniem środków 
trwałych związanych z bieżącą działalnością Grupy Emitenta. 

Niektóre środki trwałe Emitenta są jego własnością, niektóre zaś stanowią przedmiot umowy leasingu. Natomiast 
wszystkie środki trwałe Bioenergia Invest S.A. są przedmiotem umowy leasingu. Emitent i Spółki Zależne wykonują 
swoje zobowiązania wynikające z umów leasingu w sposób należyty i terminowy. 

 

11.10. Ochrona środowiska 

 

W związku z przedmiotem prowadzonej działalności Emitent oraz Spółki Zależne zobowiązane są do przestrzegania 
przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska, w tym uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych i uiszczania 
wymaganych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.  

Zgodnie z oświadczeniem Zarządu, Emitent oraz Spółki Zależne dokładają wszelkich starań, aby w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej korzystać ze środowiska zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi 
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ochrony środowiska. Emitent dokłada również wszelkich starań aby na bieżąco należycie wykonywać wszystkie 
obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych do niego adresowanych oraz ponosi stosowne opłaty za 
gospodarcze korzystanie ze środowiska. Ponadto do Daty Prospektu, ani do Emitenta ani do żadnej ze Spółek 
Zależnych nie zostały skierowane decyzje administracyjne nakładające kary za przekroczenie dopuszczalnych limitów 
zanieczyszczeń lub brak wymaganych zezwoleń, ani wobec Emitenta ani żadnej ze Spółek Zależnych nie zostały 
zgłoszone roszczenia osób trzecich z tytułu ochrony środowiska oraz ani Emitentowi ani Spółkom Zależnym nie 
zarzucono poważnych naruszeń przepisów dotyczących ochrony środowiska, zaś nieprawidłowości stwierdzone w 
protokołach kontroli (opisane poniżej) zostały usunięte w latach poprzednich. 

Zgodnie z oświadczeniem Zarządu, wokół nieruchomości Grupy Emitenta nie zostały ustanowione strefy 
ograniczonego użytkowania.  

Zgodnie z oświadczeniem Zarządu, ani Emitent ani Spółki Zależne nie mają statusu prowadzących instalacje, których 
funkcjonowanie wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego.  

W tabelach poniżej przedstawiono decyzje związane z korzystaniem przez Emitenta i Spółki Zależne ze środowiska; 
zgodnie z oświadczeniem Zarządu poza wskazanymi poniżej nie są wymagane żadne decyzje administracyjne 
(koncesje, zezwolenia, pozwolenia, itp.) w związku z gospodarczym korzystaniem przez Emitenta i Spółki Zależne ze 
środowiska naturalnego (1).  

W tabeli poniżej zaprezentowane są informacje dotyczące uzyskanych przez Emitenta pozwoleń na wprowadzanie 
substancji do środowiska. 

 
Organ 

ochrony 
środowiska 

Data i oznaczenie decyzji  
Przedmiot decyzji 

Data ważności pozwolenia 

 
Starosta 
Olsztyński  

 
20 lipca 2009 r.  
GŚ/I/III/7644/87/3915/2009/w 

 
pozwolenie na wytwarzanie odpadów na 
terenie Oddziału w Dobrym Mieście  

 
20 lipca 2019 r. 

 
Starosta 
Olsztyński 

 
10 marca 2010 r. 
GŚ/I/II/7644/134/1322/2009 

 
pozwolenie na wprowadzanie gazów i 
płynów do powietrza z terenu Oddziału w 
Dobrym Mieście 
 

 
31 grudnia 2019 r. 

 
Starosta 
Kętrzyński  

 
18 marca 2010 r.  
WR 7610-22/09 

 
pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów 
do powietrza z terenu Oddziału w 
Biedaszkach Małych 
 

 
17 marca 2020 r. 

 
Starosta 
Kętrzyński  

 
18 lipca 2011 r. 
WR.6220.4.2011 

 
pozwolenie  na wytwarzanie odpadów na 
terenie Oddziału w Biedaszkach Małych 
 

 
17 lipca 2021 r. 

 
Starosta 
Nowotomyski 

 
11 kwietnia 2011 r. 
RŚ.6224.3.2011 

 
pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów 
do powietrza z terenu Oddziału w Opalenicy 
 

 
29 kwietnia 2021 r. 

Źródło: Emitent 

 (1) decyzja z dnia 31 maja 2002 r., znak RŚ.7647-39/02 , wydana przez Starostę Nowotomyskiego na wytwarzanie odpadów na 
terenie Oddziału w Opalenicy straciła ważność z dniem 31 maja 2012 r. obecnie Emitent przygotowuje dokumenty w celu złożenia 
wniosku o udzielenie stosownego pozwolenia.   

W tabeli poniżej zaprezentowane są informacje dotyczące uzyskanych przez Emitenta pozwoleń wodno-prawnych. 

 

 
Organ 

 
Data i oznaczenie 

decyzji 

 
Przedmiot decyzji 

 
Data ważności pozwolenia 

 
Starosta 
Olsztyński 

 
26 stycznia 2011r.  
GŚ.II/VII/6223/53/8570/2011/w 

 
Pobór wody podziemnej na terenie Oddziału 
w Dobrym Mieście  
 

 
31 grudnia 2030 r.  

 
Starosta 
Nowotomyski 

 
3 listopada 2011 r.  
RŚ.6341.72.2011 

 
Odprowadzanie ścieków z terenu Oddziału w 
Opalenicy 
 

 
22 listopada 2021 r. 

Źródło: Emitent 

 

W odniesieniu do wytwarzanych w toku prowadzonej działalności odpadów przemysłowych Emitent zawarł z 
Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „LS-PLUS” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Plewiskach w 
dniu 4 kwietnia 2010 roku umowę nr 7/PO/2011 na odbiór odpadów przemysłowych i komunalnych z Oddziału w 
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Dobrym Mieście. W zakresie odbioru odpadów przemysłowych z pozostałych oddziałów Emitenta odbiór odpadów 
odbywa się każdorazowo na podstawie poszczególnych umów zawieranych z podmiotami oferującymi 
najkorzystniejsze warunki umowne. Emitent zawarł również umowy dotyczące odbioru odpadów komunalnych z 
każdego z Oddziałów.  

W terminie 3 lat poprzedzających Datę Prospektu:  

1) Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie przeprowadził kontrolę w Oddziale w Dobrym 
Mieście w dniach 21 i 24 kwietnia  2009 roku; w protokole kontroli wskazano, że w roku 2008 wytworzono 
większe niż przewidziane w decyzji ilości odpadów niebezpiecznych oraz przekroczono ilości odpadków 
innych niż niebezpieczne określone w informacji o wytwarzanych odpadach), Emitent wystąpił o nowe 
pozwolenia na wytwarzanie odpadów, stosowne pozwolenie zostało mu udzielone (zostało ono opisane w 
tabeli powyżej),   

2) Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie przeprowadził kontrolę 65/2011 w Oddziale w 
Biedaszkach Małych w dniach od 22 kwietnia do 6 maja 2011 roku; w protokole kontroli stwierdzono brak 
pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które Emitent zobowiązany był posiadać z uwagi na wytwarzanie 
odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 Mg w ciągu roku; stosowne pozwolenie na wytwarzanie 
odpadów zostało przez Emitenta uzyskane (zostało ono opisane w tabeli powyżej).  

Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego Emitent uiścił w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 
2011 roku ogółem 106,1 tys. zł, w tym: 

 w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza 98,8 tys. zł, 

 w zakresie poboru wody 0,5 tys. zł, 

 w zakresie odprowadzania ścieków 6,8 tys. zł 

 w zakresie gospodarki odpadami 0,0 tys. zł, 

 

11.11. Ubezpieczenia 

 

Działalność i majątek Emitenta są przedmiotem następujących rodzajów ubezpieczeń: 

 ubezpieczenia działalności i majątku 

 ubezpieczenia władz Emitenta 

 ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji, ognia i innych zdarzeń losowych, 
oraz sprzętu elektronicznego od wszelkich ryzyk 

Zdaniem Emitenta przedstawiony zakres ubezpieczeń jest zgodny z praktykami dla tego rodzaju działalności. Emitent 
corocznie odnawia umowy ubezpieczeniowe z wyżej wymienionych tytułów. 

Umowy ubezpieczeniowe gwarantują stabilność funkcjonowania, a łączna wysokość składek nie przekracza 10% 
kapitałów własnych Emitenta, tym samym nie kwalifikując umów do znaczących. 

Poniższa tabela zawiera wykaz wszystkich umów ubezpieczeniowych Emitenta. 

 

UBEZPIECZENIA 

1. Ubezpieczenia działalności i majątku. 

UBEZPIECZYCIEL 
PRZEDMIOT 

UBEZPIECZENIA 
ZAKRES UBEZPIECZENIA 

SUMA 
UBEZPIECZENIA 

(dla OC – 
GWARANCYJNA) 

OKRES  
UBEZPIECZENIA 

(od do) 

Towarzystwo 
Ubezpieczeń i 
Reasekuracji Allianz 
Polska S.A. na 
podstawie Polisy nr 
000-12-430-05886503 
z dnia 19 stycznia 
2012 r., zmienionej 
Aneksem nr 1 z 
9.07.2012 r. Odpowiedzialność cywilna  

Odpowiedzialność cywilna 
deliktowo - kontraktowa za 
szkody rzeczowe i osobowe w 
związku z posiadanym mieniem 
i prowadzoną działalnością. 

5 000 000,00 zł 
2012-01-01    
2012-12-31 

 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń i 
Reasekuracji Allianz 
Polska S.A. na 

 
Majątek przedsiębiorstwa 

 
Ubezpieczenia majątkowe 
przedsiębiorstwa od ryzyka 
pożaru; uderzenia pioruna; 
eksplozji; uderzenia lub upadku 

116 238 000,00 zł 
2012-01-01    
2012-12-31 
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podstawie Polisy nr 
000-12-002-00115371 
z dnia 19 stycznia 
2012 r., zmienionej 
Aneksem nr 1 z 
9.07.2012 r. 

statku powietrznego; huraganu; 
gradu; powodzi; deszczu 
nawalnego; trzęsienia ziemi; 
obsunięcia ziemi; lawiny, 
naporu śniegu i deszczu; 
zalania wodą lub innymi 
cieczami; mrozu; upadku 
drzew, masztów, dźwigów, 
kominów, lub innych budowli; 
katastrofy budowlanej; 
uderzenia pojazdu; dymu; 
sadzy; uderzenia fali 
dźwiękowej; kradzieży z 
włamaniem; rabunku; 
wandalizmu po włamaniu; 
celowego uszkodzenia; 
stłuczenia szyb lub innych 
przedmiotów; strajku; 
zamieszek; lokautu; innych 
nienazwanych ryzyk 
zewnętrznych. 
 

 
 
 

2. Ubezpieczenia władz Emitenta 

 

Towarzystwo 
Ubezpieczeń i 
Reasekuracji Allianz 
Polska S.A. na 
podstawie Polisy nr 
000-12-444-05886822 
z dnia 3 lutego 2012 r., 
zmienionej Aneksem 
nr 1 z 4.07.2012 r.  

Ochrona przysługuje 
Członkom Zarządu, Rady 
Nadzorczej, Komisji 
Rewizyjnej, Rady 
Konsultacyjnej, Rady 
Dyrektorów, Dyrektorom 
Zarządzającym i 
wszystkim członkom 
innych 
porównywalnych 
organów wykonawczych, 
doradczych lub 
nadzorczych określonych 
w umowie spółki lub 
statucie zgodnie z 
prawem właściwym dla 
Emitenta. Ochrona także 
obejmuje ich całą 
działalność operacyjną, w 
tym oświadczenia ustne i 
pisemne bezpośrednio 
związane z danym 
stanowiskiem. 
 

Ochrona ubezpieczeniowa 
dotyczy Roszczeń lub 
Postępowań Urzędowych, które 
w Okresie Ubezpieczenia lub 
Przedłużonym Okresie 
Zgłaszania Roszczeń, o ile ma 
on zastosowanie, po raz 
pierwszy zostaną zgłoszone 
przeciw Ubezpieczonemu, przy 
czym za zgłoszenie uważane 
jest także oświadczenie o  
potrąceniu. 

15 000 000,00 zł 
2012-02-20   
 2013-02-19 

 

 
3. Ubezpieczenia poszczególnych składników majątkowych 

 

 

Sopockie 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń Ergo 
Hestia S.A. na 
podstawie Polisy nr 
901006594967 z dnia 1 
sierpnia 2012 r. 

1
 

Sprzęt elektroniczny - 
serwer wraz z 
oprogramowaniem. 

Ochrona ubezpieczeniowa od 
utraty, zniszczenia lub 
uszkodzenia wskutek zdarzeń, 
których wystąpienia 
Ubezpieczający ani jego 
przedstawiciele nie byli w stanie 
przewidzieć, a w wyniku których 
sprzęt nie może osiągnąć 
parametrów znamionowych. 
Ubezpieczenie obejmuje w 
szczególności szkody wynikłe z 
błędów w obsłudze, 
niewłaściwego użytkowania i 
braku kwalifikacji, wandalizmu, 
pożaru, wybuchu, działania 

104 774,11 zł 
2012-06-28      
2013-06-27 

                                                           
1
W związku z umową leasingu zawartą pomiędzy URSUS S.A. a  BRE LEASING sp. z o.o. Ubezpieczonym jest   BRE LEASING sp. 

z o.o., a Ubezpieczającym URSUS S.A.  
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wody i wilgoci, błędów 
popełnionych w trakcie 
konstrukcji, produkcji lub 
montażu, a także wad 
materiałowych, przepięcia, 
przetężenia i innych przyczyn 
elektrycznych. Dodatkowo 
ubezpieczenie obejmuje ryzyko 
kradzieży z włamaniem i 
rabunku. 
 

 
Sopockie 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń Ergo 
Hestia S.A. na 
podstawie Polisy nr 
901006582211 z dnia 
11 lipca 2012 r., 
zmienionej Aneksem 
nr 1 z 11 lipca 2012 r.

2
 

 
Sprzęt elektroniczny - 10 
egzemplarzy kopiarek 
marki SHARP MX 2301 
NSP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprzęt elektroniczny - 
serwer IBM, licencja 
Impuls5 

Ochrona ubezpieczeniowa od 
utraty, zniszczenia lub 
uszkodzenia wskutek zdarzeń, 
których wystąpienia 
Ubezpieczający ani jego 
przedstawiciele nie byli w stanie 
przewidzieć, a w wyniku których 
sprzęt nie może osiągnąć 
parametrów znamionowych. 
Ubezpieczenie obejmuje w 
szczególności szkody wynikłe z 
błędów w obsłudze,  
niewłaściwego użytkowania i 
braku kwalifikacji, wandalizmu, 
pożaru, wybuchu, działania 
wody i wilgoci, błędów 
popełnionych w trakcie 
konstrukcji, produkcji lub 
montażu, a także wad 
materiałowych, przepięcia, 
przetężenia i innych przyczyn 
elektrycznych.  

 
115 900,00 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

209 000,00 zł 

2012-08-04    
2013-08-03 

     
Sopockie 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń Ergo 
Hestia S.A. na 
podstawie Polisy nr 
901006582208 z dnia 
11 lipca 2012r.

3
 

Ubezpieczenie mienia od 
wszystkich ryzyk, 
ubezpieczenie maszyn i 
urządzeń od uszkodzeń - 
przecinarka potralowa 
CNC VX Standard 

Ubezpieczenie obejmuje 
zniszczenie lub uszkodzenie 
wskutek zdarzeń losowych o 
charakterze nagłym i 
niespodziewanym,  w 
szczególności szkody wynikłe 
z: błędów w projektowaniu lub 
konstrukcji, błędów 
popełnionych w trakcie 
produkcji maszyny lub 
urządzenia oraz użycia do 
produkcji niewłaściwego bądź 
wadliwego materiału, 
eksploatacji, z powodu: 
niewłaściwej obsługi, 
wandalizmu, rozerwania 
wskutek siły odśrodkowej, 
braku działania lub wadliwego 
działania urządzeń 
sygnalizacyjnych, pomiarowych 
lub zabezpieczających, 
niedoboru wody w kotłach 
maszyn parowych, 
nadmiernego ciśnienia, 
zwarcia, przepięcia, 
przetężenia i innych przyczyn 
elektrycznych, poluzowania się 
części, dostania się ciała 
obcego.   

326 400,00 zł 
2012-08-18    
2013-08-17 

 
Sopockie 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń Ergo 
Hestia S.A. na 
podstawie Polisy nr 
901006545993 z dnia 

 
Ubezpieczenie mienia od 
wszystkich ryzyk oraz 
ubezpieczenie maszyn i 
urządzeń od uszkodzeń 
(wycinarka laserowa 
TruLaser).  

 
Ubezpieczenie obejmuje 
zniszczenie lub uszkodzenie 
wskutek zdarzeń losowych o 
charakterze nagłym i 
niespodziewanym,  w 
szczególności szkody wynikłe 

 
2 489 405,76 zł 

2012-05-30    
2013-05-29 

                                                           
2
 W związku z umową leasingu zawartą pomiędzy URSUS S.A. a SG Equipment Leasing Polska sp. z o.o. Ubezpieczonym jest  SG 

Equipment Leasing Polska sp. z o.o., a Ubezpieczającym URSUS S.A. 
3
 W związku z umową leasingu zawartą pomiędzy URSUS S.A. a SG Equipment Leasing Polska sp. z o.o. Ubezpieczonym jest  SG 

Equipment Leasing Polska sp. z o.o., a Ubezpieczającym URSUS S.A. 
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15 maja 2012 r., 
zmienionej Aneksem 
nr 1 z 15.05.2011 r. 

z: błędów w projektowaniu lub 
konstrukcji, błędów 
popełnionych w trakcie 
produkcji maszyny lub 
urządzenia oraz użycia do 
produkcji niewłaściwego bądź 
wadliwego materiału, 
eksploatacji, z powodu: 
niewłaściwej obsługi, 
wandalizmu, rozerwania 
wskutek siły odśrodkowej, 
braku działania lub wadliwego 
działania urządzeń 
sygnalizacyjnych, pomiarowych 
lub zabezpieczających, 
niedoboru wody w kotłach 
maszyn parowych, 
nadmiernego ciśnienia, 
zwarcia, przepięcia, 
przetężenia i innych przyczyn 
elektrycznych, poluzowania się 
części, dostania się ciała 
obcego.   

 
Sopockie 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń Ergo 
Hestia S.A. na 
podstawie Polisy nr 
901006482315 z dnia 
17 sierpnia 2011 r., 
zmienionej Aneksem 
nr 1 z 17 sierpnia 2012 
r. i Aneksem nr 2 z 
17.08.2011 r.

4
 

 
Ubezpieczenie mienia od 
wszystkich ryzyk, 
ubezpieczenie maszyn i 
urządzeń od uszkodzeń – 
 
 
 
 
- przecinarka portalowa 

CNC VX Standard 
-   prasa krawędziowa 

CNC TruBend 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprzęt elektroniczny: 
-    Wykrawarka laserowa 

Bystar 

 
Ubezpieczenie obejmuje 
zniszczenie lub uszkodzenie 
wskutek zdarzeń losowych o 
charakterze nagłym i 
niespodziewanym,  w 
szczególności szkody wynikłe 
z: błędów w projektowaniu lub 
konstrukcji, błędów 
popełnionych w trakcie 
produkcji maszyny lub 
urządzenia oraz użycia do 
produkcji niewłaściwego bądź 
wadliwego materiału, 
eksploatacji, z powodu: 
niewłaściwej obsługi, 
wandalizmu, rozerwania 
wskutek siły odśrodkowej, 
braku działania lub wadliwego 
działania urządzeń 
sygnalizacyjnych, pomiarowych 
lub zabezpieczających, 
niedoboru wody w kotłach 
maszyn parowych, 
nadmiernego ciśnienia, 
zwarcia, przepięcia, 
przetężenia i innych przyczyn 
elektrycznych, poluzowania się 
części, dostania się ciała 
obcego.   
Ochroną ubezpieczeniowa od 
utraty, zniszczenia lub 
uszkodzenia wskutek zdarzeń, 
których wystąpienia 
Ubezpieczający ani jego 
przedstawiciele nie byli w stanie 
przewidzieć, a w wyniku których 
sprzęt nie może osiągnąć 
parametrów znamionowych. 
Ubezpieczenie obejmuje w 
szczególności szkody wynikłe z 
błędów w obsłudze, 
niewłaściwego użytkowania i 
braku kwalifikacji, wandalizmu, 
pożaru, wybuchu, działania 
wody i wilgoci, błędów 
popełnionych w trakcie 
konstrukcji, produkcji lub 
montażu, a także wad 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 296912,65zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 315 494,75 zł 
 

2011-09-04    
2012-09-03 

                                                           
4
 W związku z umową leasingu zawartą pomiędzy URSUS S.A. a SG Equipment Leasing Polska sp. z o.o. Ubezpieczonym jest  SG 

Equipment Leasing Polska sp. z o.o., a Ubezpieczającym URSUS S.A. 



 

80 
 

materiałowych, przepięcia, 
przetężenia i innych przyczyn 
elektrycznych.  

 
Sopockie 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń Ergo 
Hestia S.A. na 
podstawie Polisy nr 
901006482312 z dnia 
17 sierpnia 2011 r., 
zmienionej Aneksem 
nr 1 z 17.08.2011 r.

5
 

 
Ubezpieczenie mienia od 
wszystkich ryzyk oraz 
ubezpieczenie maszyn i 
urządzeń od uszkodzeń - 
prasa krawędziowa CNC 
TruBend.  

 
Ubezpieczenie obejmuje 
zniszczenie lub uszkodzenie 
wskutek zdarzeń losowych o 
charakterze nagłym i 
niespodziewanym,  w 
szczególności szkody wynikłe 
z: błędów w projektowaniu lub 
konstrukcji, błędów 
popełnionych w trakcie 
produkcji maszyny lub 
urządzenia oraz użycia do 
produkcji niewłaściwego bądź 
wadliwego materiału, 
eksploatacji, z powodu: 
niewłaściwej obsługi, 
wandalizmu, rozerwania 
wskutek siły odśrodkowej, 
braku działania lub wadliwego 
działania urządzeń 
sygnalizacyjnych, pomiarowych 
lub zabezpieczających, 
niedoboru wody w kotłach 
maszyn parowych, 
nadmiernego ciśnienia, 
zwarcia, przepięcia, 
przetężenia i innych przyczyn 
elektrycznych, poluzowania się 
części, dostania się ciała 
obcego.   

981 417,90 zł 
2011-09-04    
2012-09-03 

 
Sopockie 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń Ergo 
Hestia S.A. na 
podstawie Polisy nr 
901006490244 z 
dnia10 lipca 2011 r., 
zmienionej Aneksem 
nr 1 z 7.10.2011 r. 

 
Ubezpieczenie mienia od 
wszystkich ryzyk oraz 
ubezpieczenie sprzętu i 
maszyn budowlanych - 
dwa wózki widłowe. 

 
Ochrona ubezpieczeniowa 
obejmuje utratę, zniszczenie 
lub uszkodzenie wskutek 
zdarzeń losowych o 
charakterze nagłym i 
niespodziewanym 

93 225,00 zł 
2011-10-06    
2012-10-05 

 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń i 
Reasekuracji Allianz 
Polska S.A. na 
podstawie Polisy nr 
000-11-093-00215137 
z dnia 28 października 
2011 r., zmienionej 
Aneksem nr 3 z 
13.02.2012 r.i  
Aneksem nr 4 z 
2.07.2012 r.

6
 

 
Ubezpieczenie Allianz 
Biznes Plus - urządzenie 
wielofunkcyjne kopiarka 
Sharp.  

 
Zakres ubezpieczenia obejmuje 
nieprzewidzianą, nagłą utratę 
lub uszkodzenie przedmiotu 
ubezpieczenia lub jego części, 
w sposób powodujący 
konieczność jego naprawy lub 
wymiany.  

215 278,85 zł 
2011-10-22    
2012-10-21 

Źródło: Emitent 

 

Emitent ponadto jest stroną jednostkowych Umów ubezpieczenia komunikacyjnego zawartych:  

1) z Compensa Towarzystwem Ubezpieczeń S.A., z których aktywne na datę Prospektu są polisy wymienione w 
poniższej tabeli. Suma ubezpieczenia wynosi łącznie 437 097 zł dla ubezpieczeń mienia – bez uwzględniania 
sumy gwarancyjnej dla OC i NNW). 

L.p. Polisa Marka Model Rodzaj 
Suma 
ubezp. 

ubez od ubez do Zakres OC AC NNW 
Ass 
TOP 

1 5139297 ZOTYE Nomand II osobowy 40952 11.07.2012 10.07.2013 PEŁNY tak tak tak tak 

                                                           
5
 W związku z umową leasingu zawartą pomiędzy URSUS S.A. a SG Equipment Leasing Polska sp. z o.o. Ubezpieczonym jest  SG 

Equipment Leasing Polska sp. z o.o., a Ubezpieczającym URSUS S.A. 
6
 W związku z umową leasingu zawartą pomiędzy URSUS S.A. a Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Ubezpieczonym Europejski 

Fundusz Leasingowy S.A., a Ubezpieczającym URSUS S.A. 
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L.p. Polisa Marka Model Rodzaj 
Suma 
ubezp. 

ubez od ubez do Zakres OC AC NNW 
Ass 
TOP 

2 3025183 
GRAND 
TIGER 

ZX AUTO 
Ciężarowy 95460 14.09.2011 13.09.2012 PEŁNY tak tak tak tak 

3 3566401 POL-MOT 10014H CIĄG.ROLN.  16.05.2012 15.05.2013  tak nie nie nie 

4 3557656 ZX AUTO 
GRAND 
TIGER Ciężarowy 73185 16.12.2011 15.12.2012 PEŁNY tak tak TAK tak 

5 3566397 FIAT DOBLO Ciężarowy 12000 17.04.2012 16.04.2013  tak tak tak tak 

6 3038186 NISSAN PICK UP Ciężarowy  18.11.2011 17.11.2012  tak nie nie nie 

7 3558025 AUTOSAN D-47 B Przyczepa  19.02.2012 18.02.2013  tak nie nie nie 

8 5146661 FOTON Europard CIĄG.ROLN.  19.03.2012 18.03.2013  tak nie nie nie 

9 1194234 ROEWE 550S osobowy 47000 19.06.2011 18.06.2012  tak tak tak tak 

10 3557781 FIAT DUCATO ciężarowy 28000 20.01.2012 19.01.2013  NIE TAK tak tak 

11 3557784 FIAT DUCATO Ciężarowy 28000 20.01.2012 19.01.2013  NIE tak tak tak 

12 3566402 
FS 
LUBLIN 

35 
ciężarowy 4500 21.05.2012 20.05.2013  tak tak tak tak 

13 3557156 FIAT DUCATO Ciężarowy  21.12.2011 20.12.2012  tak tak nie nie 

14 3557785 GONOW PICK UP SAILING 25000 23.01.2012 22.01.2013  tak tak tak nie 

15 3566398 FIAT DUCATO ciężarowy 35000 24.04.2012 23.04.2013  tak tak tak tak 

16 3557962 SKODA 
OCTAVIA 
II osobowy 48000 27.01.2012 26.01.2013 PEŁNY tak tak TAK tak 

17 3557786 GRAND 
TIGER 
21A Ciężarowy  29.01.2012 28.01.2013  tak nie tak nie 

Źródło: Emitent 

 
2) z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A, na rzecz osoby trzeciej (ubezpieczonego – Kredyt 

Lease S.A.) z których aktywne na datę Prospektu są polisy wymienione w poniższej tabeli. Suma 
ubezpieczenia wynosi łącznie 243.800 zł dla ubezpieczeń mienia – bez uwzględniania sumy gwarancyjnej dla 
OC i NNW). 

L.p. Polisa Marka Model Rodzaj 
Suma 
ubezp. 

ubez od ubez do  WMA OC AC NNW 

1 908100007365 
GRAND 
TIGER 

ZX AUTO 
Ciężarowy 62600 30.03.2012 29.03.2013 tak tak tak tak 

2 908100007366 
GRAND 
TIGER 

ZX AUTO 
Ciężarowy 62600 30.03.2012 29.03.2013 tak tak tak tak 

3 908100007024 
GRAND 
TIGER 

ZX AUTO 
Ciężarowy 59300 25.02.2012 24.02.2013 tak tak tak tak 

4 908100007025 
GRAND 
TIGER 

ZX AUTO 
Ciężarowy 59300 25.02.2012 24.02.2013 tak tak tak tak 

Źródło: Emitent 

 

11.12. Postępowanie sądowe i administracyjne 

W okresie 12 miesięcy poprzedzających Datę Prospektu, zarówno Emitent jak i pozostałe spółki Grupy URSUS nie 
były stroną postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, które to postępowania 
mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Emitenta lub Grupy 
Kapitałowej Emitenta. Emitent nie posiada wiedzy o żadnych takich postępowaniach, które mogą wystąpić w 
przyszłości, z wyjątkiem jednego postępowania, którego wszczęcie – z powództwa Emitenta – Emitent rozważa, 
obecnie przygotowując dokumentację do opracowania powództwa przeciwko ZSM URSUS sp. z o.o. w Chełmnie 
dotyczącego m.in. – przekazania domeny ursus.pl i zaprzestania naruszania praw do dokumentacji techniczno – 
konstrukcyjnej. 

 

11.13. Zatrudnienie 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat liczby pracowników i współpracowników Grupy Emitenta (bez 
względu na formę zatrudnienia), na daty w niej wskazane.  

 

STAN NA DZIEŃ 
Stan na Datę 

Prospektu 
31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
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EMITENT 813 727 678 654 

SPÓŁKI ZALEŻNE, w tym: 13 12 9 10 

     Bioenergia Invest S.A. 11 12 9 10 

     Ursus sp. z o.o.* - - - - 

     OBR Moto Lublin sp. z o.o. 2 - - - 

ŁĄCZNIE 826 739 687 664 

Źródło: Emitent 

 
W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat liczby pracowników i współpracowników Grupy Emitenta (bez 
względu na formę zatrudnienia) na daty w niej wskazane w podziale na zarząd oraz pozostałe piony/działy: 

STAN NA DZIEŃ 
Stan na Datę 

Prospektu 
31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

Zarząd Jednostki Dominującej 4 4 4 4 

Zarządy Jednostek z Grupy, w tym: 4 3 3 3 

     Bioenergia Invest S.A. 3 3 3 3 

     Ursus sp. z o.o.* - - - - 

     OBR Moto Lublin sp. z o.o. 1 - - - 

Administracja, w tym: 202 186 167 160 

     Ursus S.A. 196 180 164 156 

     Bioenergia Invest S.A. 5 6 3 4 

     Ursus sp. z o.o.* - - - - 

     OBR Moto Lublin sp. z o.o. 1 - - - 

Dział sprzedaży, w tym: 38 39 35 21 

     Ursus S.A. 35 36 32 18 
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     Bioenergia Invest S.A. 3 3 3 3 

     Ursus sp. z o.o.* - - - - 

     OBR Moto Lublin sp. z o.o. - - - - 

Pion produkcji** 408 354 352 366 

Pozostali** 170 153 126 110 

ŁĄCZNIE 826 739 687 664 

Źródło: Emitent 

* W spółce Ursus sp. z o.o. jest zatrudniona jedna osoba na stanowisku prezesa zarządu - pan Karol Zarajczyk, który jest już 
uwzględniony w liczbie osób zatrudnionych w spółce Ursus S.A. 
** W pozycjach Pion produkcji oraz Pozostali wszystkie zatrudnione osoby stanowią zatrudnienie spółki dominującej Ursus 
S.A. 

 

Pracownicy zarówno Emitenta, Bioenergia Invest S.A. jak i OBR MOTO Lublin sp. z o.o. zatrudniani są na podstawie 
umów o pracę zawieranych na czas nieokreślony oraz na czas określony, w tym również na okres próbny lub na czas 
wykonywania określonej pracy (na podstawie umów zawartych na czas określony zatrudnionych jest łącznie 403 
pracowników). Co do zasady, pracownicy Grupy URSUS nie są zatrudniani na podstawie umów cywilnoprawnych. 

W Emitencie działają 4 związki zawodowe: 2 w Oddziale w Dobrym Mieście oraz 2 w Oddziale w Biedaszkach Małych. 
W sumie związki zawodowe skupiają 294 pracowników Emitenta. Emitent jest stroną dwóch zakładowych układów 
zbiorowych pracy: 

 zakładowego układu zbiorowego pracy pracowników Emitenta zawartego w dniu 28 października 2009 roku 
pomiędzy Emitentem oraz jego pracownikami reprezentowanymi przez działające w oddziale Emitenta w 
Lublinie następującymi związkami zawodowymi: Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym 
Metalowców oraz Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” 

 zakładowego układu zbiorowego pracy pracowników Emitenta w Biedaszkach Małych zawartego w dniu 17 
maja 2007 roku pomiędzy Emitentem oraz działającym w tym oddziale: zakładową organizacją związkową 
NSZZ Solidarność „POL-MOT TUR”  S.A. oraz zakładową organizacją związkową Związek Zawodowy 
Pracowników „POL-MOT Mrągowo” S.A. 

 
Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale emitenta. 

W dniu 8 maja 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 28/2008 w sprawie ustanowienia w 
Emitencie programu motywacyjno – lojalnościowego dla pracowników Emitenta.  Program motywacyjno – 
lojalnościowy realizowany był poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych serii D, E oraz F wyemitowanych na 
podstawie uchwały nr 29/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 6 maja 2008 roku. Każdy z 
warrantów uprawniał do objęcia emitowanych, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, akcji 
serii M, z pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami Emitenta. Program motywacyjno - lojalnościowy miał zostać 
zrealizowany w okresie 3 (trzech) lat. Do Daty Prospektu Emitent nie zrealizował powyższego programu (stan 
programu opisany w pkt 16.1. Prospektu). Zgodnie z postanowieniami Statutu, prawo do objęcie akcji serii M może 
być realizowane do dnia 31 grudnia 2012 roku.  

 

11.14. Istotne umowy 

Wprowadzenie 
Emitent oraz pozostałe spółki Grupy URSUS zawierały i zawierają umowy zarówno w normalnym toku działalności jak 
i poza normalnym tokiem działalności.  

Poniżej przedstawione zostały opisy wszystkich istotnych umów, niebędących umowami zawartymi w toku normalnej 
działalności, a które zostały zawarte przez Emitenta lub pozostałe spółki Grupy URSUS lub obowiązywały w okresie 
dwóch lat bezpośrednio poprzedzających Datę Prospektu. Zdaniem Emitenta umowy te należy uznać za istotne dla 
Emitenta i Grupy URSUS z uwagi na ich wartość lub z uwagi na ich znaczący wpływ na główne obszary działalności 
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Grupy i jej finansowanie. W przypadku gdy dana umowa została uznana za istotną z uwagi na jej wartość, oznacza to 
że wartość takiej umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta (na Datę Prospektu).  

Rozporządzenie o Prospekcie nie wymaga opisywania w Prospekcie umów zawieranych w normalnym toku 
działalności. Podkreślić jednak należy, że w przypadkach określonych przez prawo, a w szczególności gdy umowa 
zawierana w toku normalnej działalności stanowiła „umowę znaczącą” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia o 

Raportach Bieżących, Emitent informował o zawarciu i warunkach takich umów, w formie raportu bieżącego 
publikowanego przez Emitenta jako spółkę publiczną notowaną na rynku regulowanym, która z racji swojego statusu 
podlega obowiązkom informacyjnym określonym przez Ustawę o Ofercie Publicznej, przepisy wykonawcze do tej 
ustawy oraz inne znajdujące zastosowanie przepisy prawa. 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, Emitent oraz spółka Bioenergia Invest należycie wypełniają zobowiązania 
przewidziane w zawartych przez te spółki umowach kredytowych i na Datę Prospektu brak jest zdarzeń i okoliczności, 
które mogłyby stanowić podstawę ich wypowiedzenia. 

 

Umowa kredytowa z Bankiem Millenium S.A. 

W dniu 16 września 2008 roku, Emitent jako kredytobiorca zawarł z Bankiem Millennium S.A. umowę o kredyt w 

rachunku bieżącym nr 1/08/400/05 (zmienioną na mocy późniejszych aneksów, w tym aneksu nr A7/1/08/400/05 z 

dnia 30 listopada 2012 roku wprowadzającego nową treść powyższej umowy oraz ostatniego aneksu nr 

A8/1/08/400/05 z dnia 19 kwietnia 2012 roku). Na mocy powyższej umowy kredytowej, Emitentowi udzielony został 

kredyt w rachunku bieżącym, którego maksymalna wysokość w okresie od 13 stycznia 2011 roku wynosi 17.000.000 

zł., na finansowanie bieżącej działalności.  Zgodnie z umową okres kredytowania kończy się w dniu 1 grudnia 2012 

roku.  

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę referencyjną 1M WIBOR powiększoną o marżę 

banku. Ponadto, Emitent zobowiązany jest do zapłaty wskazanych w umowie prowizji. Od zadłużenia 

przeterminowanego naliczane jest oprocentowanie według stopy procentowej dla zadłużenia przeterminowanego  

Zgodnie z umową zabezpieczeniem spłaty kredytu są (na podstawie aneksu nr A8/1/08/400/05 z dnia 19 kwietnia 

2012 r., dokonującego nowacji zabezpieczeń dla całej umowy kredytowej): 

1) hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 28.900.000 złotych (wpisana na pierwszym miejscu) na nieruchomościach 

należących do Emitenta położonych w miejscowości Dobre Miasto, przy ul. Fabrycznej,  dla których 

prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych księgi wieczyste KW nr  

OL1O/00041258/5, OL1O/00095687/4 oraz OL1O/00097764/2; 

2) cesja wierzytelności przysługujących Emitentowi z kontraktu wraz domicyliacją wpływów dokonana na 

podstawie umowy o przelew wierzytelności z określonych kontraktów zawartej z Bankiem Millenium S.A. w 

dniu 21 września 2009 roku (z późniejszymi zmianami, w tym aneksem nr 2 z dnia 1 lipca 2010 roku 

wprowadzającym nową treść powyższej umowy); 

3) oświadczenie Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji sporządzone w trybie art. 97 Prawa 

Bankowego, na podstawie którego bank może wystąpić o wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego do 

kwoty 28.900.000 zł. 

Pozostałe postanowienia umowy kredytowej, w tym w szczególności określające zobowiązania Emitenta nie odbiegają 

od standardowych, ogólnie  przyjętych przy tego rodzaju umowach kredytowych. 

 

Umowy kredytowe z BRE Bankiem S.A. 

Emitent jest stroną trzech umów kredytowych zawartych z BRE Bankiem S.A., których postanowienia zostały opisane 
poniżej: 

W dniu 20 kwietnia 2012 roku Emitent jako kredytobiorca zawarł z BRE Bank S.A. umowę kredytową nr 

05/032/12/D/LI, na podstawie której Emitentowi udzielony został kredyt odnawialny w maksymalnej wysokości 

2.000.000 EUR., z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności związanej z produkcją ciągników URSUS 

(tj. zakup materiałów do produkcji ciągników). Zgodnie z umową okres kredytowania kończy się w dniu 2 kwietnia 

2013 roku.  
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Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane jest w oparciu o stopę 1M EURIBOR powiększoną o marżę banku, 

które może być podwyższana w przypadku naruszenia przez Emitenta określonych zobowiązań. Ponadto, Emitent 

zobowiązany jest do zapłaty wskazanych w umowie kredytowej prowizji. Od zadłużenia przeterminowanego naliczane 

jest odsetki w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku 

rocznym. 

Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: 

1) umowna hipoteka łączna do kwoty 2.500.000 EUR wpisana na pierwszym miejscu na prawie użytkowania 

wieczystego gruntów położonych w Opalenicy, przy ul. 5 Stycznia wraz z posadowionymi na tych gruntach 

budynkami będącymi własnością Emitenta, dla których Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu, IV Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr PO1N/00014427/2, PO1N/00017663/9, PO1N/00018940/2, 

PO1N/00018941/9, PO1N/00020140/1, oraz PO1N/00020142/5; 

2) weksel in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslowa oraz oświadczeniem Emitenta o 

dobrowolnym poddaniu się  egzekucji sporządzonym w trybie art. 97 Prawa Bankowego;  

3) zastaw rejestrowy na zapasach ustanowiony na podstawie umowy zastawniczej nr 05/007/12 z dnia 20 

kwietni 2012 roku oraz wpisany do rejestru zastawów pod pozycją 2306057; 

4) cesja wierzytelności należnych Emitentowi wobec ABN AMRO Commercial Finance sp. z o.o. z tytułu umowy 

factoringu nr 1177/06/2011 w kwocie 10.000.000 zł na podstawie umowy przelewu wierzytelności z dnia 20 

kwietnia 2012 roku; 

5) cesja wierzytelności należnych Emitentowi z tytułu umowy, zawartej z TUiR Allianz Polska S.A. potwierdzonej 

polisą nr 000-12-002-00115371 wystawioną dnia 19 stycznia 2012 roku, ubezpieczenia nieruchomości oraz 

zapasów będących przedmiotem zabezpieczenia ustanowionego na rzecz banku na podstawie umowy 

przelewu wierzytelności z dnia 20 kwietnia 2012 roku; 

6) oświadczenie Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji sporządzone w trybie art. 97 Prawa 

Bankowego, na podstawie którego bank może wystąpić o wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego do 

kwoty 3.000.000 EUR. 

Umowa kredytowa zawiera postanowienia zobowiązujące Emitenta do utrzymania określonych wskaźników 

finansowych a także do dokonywania rozliczeń transakcji oraz utrzymywania średniomiesięcznych obrotów na 

rachunkach Emitenta w banku na określonych poziomach. Inne postanowienia powyższej umowy, w tym inne 

zobowiązania Emitenta, również nie odbiegają od  standardowych, ogólnie przyjętych przy tego rodzaju umowach 

kredytowych.  

Ponadto w dniu 24 listopada 2011 roku, Emitent zawarł z BRE BANK S.A umowę o współpracy nr 05/174/11/Z/PX, na 

podstawie której Emitentowi udostępniono następujące produkty, w ramach limitu do maksymalnej kwoty 14.000.000 

zł., na finansowanie bieżącej działalności Emitenta: 

 kredyt wielowalutowy w rachunku bieżącym, do maksymalnej kwoty sublimitu wynoszącej 8.000.000 zł; 

 kredyty obrotowe w zł i EUR, do maksymalnej kwoty sublimitu wynoszącej 3.000.000 zł oraz 600.000 EUR.  

Zgodnie z umową, możliwość korzystania ze wskazanych powyżej produktów, w ramach limitu  kończy się w dniu 23 

listopada 2012 roku, będącym ostatecznym terminem ważności produktów. Poszczególne produkty są udostępniane w 

oparciu o umowy dotyczące poszczególnego produktu oraz złożone i zaakceptowane przez bank zlecenie, które 

stanowią integralną część umowy o współpracy.  

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane jest: (a) dla kredytu w rachunku bieżącym w PLN w oparciu o stopę 

referencyjną WIBOR O/N powiększoną o marżę Banku, (b) dla kredytu w rachunku bieżącym w EUR według LIBOR 

O/N dla EUR, powiększoną o marżę Banku, (c) dla kredytu obrotowego w PLN według WIBOR 1M, powiększoną o 

marżę Banku, oraz (d) dla kredytu obrotowego w EUR według EURIBOR 1M powiększoną o marżę Banku. Ponadto, 

Emitent zobowiązany jest do zapłaty wskazanych w umowie kredytowej prowizji. Od zadłużenia przeterminowanego 

naliczane jest odsetki w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w 

stosunku rocznym. 

Zabezpieczeniem spłaty należności wobec banku z tytułu umowy o współpracy są: 

1) umowna hipoteka łączna do kwoty 16.100.000 wpisana na pierwszym miejscu na prawie użytkowania 

wieczystego gruntu położonego w Lublinie, przy ul. Mełgiewskiej 7-9  wraz z posadowionymi na tych gruntach 

budynkami będącymi własnością Emitenta, dla których Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział Ksiąg Wieczystych 

prowadzi księgę wieczystą KW nr LU1I/00180343/9 oraz na będącej w użytkowaniu wieczystym Emitenta 
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nieruchomości gruntowej położonej w Biedaszkach Małych 1 i własności posadowionych na niej budynków, 

dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 

OL1K/00012743/6 

2) weksel in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslowa;  

3) cesja wierzytelności należnych Emitentowi z tytułu umowy ubezpieczenia nieruchomości będących 

przedmiotem zabezpieczenia ustanowionego na rzecz banku dokonana na podstawie umowy z dnia 24 

listopada 2011 roku; 

Umowa o współpracy zawiera postanowienia zobowiązujące Emitenta do utrzymania określonych wskaźników 

finansowych a także do dokonywania rozliczeń transakcji oraz utrzymywania średniomiesięcznych obrotów na 

rachunkach Emitenta w banku na określonych poziomach. Inne postanowienia powyższej umowy, w tym inne 

zobowiązania Emitenta, również nie odbiegają od  standardowych, ogólnie przyjętych przy tego rodzaju umowach 

kredytowych.  

W związku z opisaną powyżej umową o współpracy, Emitent oraz BRE Bank S.A. zawarły w dniu 24 listopada 2011 
roku umowę o kredyt wielowalutowy w rachunku bieżącym Nr 05/181/11/Z/VW w ramach linii na finansowanie bieżącej 
działalności, na podstawie której Bank udzielił Emitentowi kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym w 
maksymalnej wysokości 8.000.000 zł. Zgodnie z powyższą umową, okres kredytowania kończy się w dniu 22 listopada 
2012 roku. W celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności Banku wynikających z powyższej umowy, Emitent złożył 
oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 95 Prawa Bankowego, na podstawie którego bank 
może wystąpić o wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 12.000.000 zł.  

W dniu 17września 2012 roku Emitent jako kredytobiorca zawarł z BRE Bank S.A. umowę kredytową nr 

05/122/12/D/OB o kredyt obrotowy w EUR, na podstawie której Emitentowi udzielony został kredyt w maksymalnej 

wysokości 1.500.000 EUR, z przeznaczeniem na finansowanie dostawy ciągników do Nigerii zgodnie z zawartym 

kontraktem. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 28 grudnia 2012 roku.   

Na dzień 26 września 2012 roku Emitent wykorzystał kredyt w wysokości 1.490.000 EUR. 

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę EURIBOR dla depozytów jednomiesięcznych 

powiększoną o marżę banku, które może być podwyższana w przypadku naruszenia przez Emitenta określonych 

zobowiązań. Ponadto, Emitent zobowiązany jest do zapłaty wskazanych w umowie kredytowej opłat i prowizji. Od 

zadłużenia przeterminowanego naliczane są odsetki w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego 

Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym. 

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta zaopatrzony w deklarację 

wekslową z dnia 17 września 2012 roku. Ponadto Emitent złożył oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji 

sporządzone w trybie art. 97 Prawa Bankowego, na podstawie którego bank może wystąpić o wystawienie bankowego 

tytułu egzekucyjnego do kwoty 2.250.000 EUR. 

Umowa kredytowa zawiera postanowienia zobowiązujące Emitenta do utrzymania określonych wskaźników 

finansowych a także do dokonywania rozliczeń transakcji oraz utrzymywania średniomiesięcznych obrotów na 

rachunkach Emitenta w banku na określonych poziomach. Ponadto Emitent zobowiązał się do niedokonywania wypłat 

dywidendy w wysokości przewyższającej zysk netto za poprzedni rok obrotowy Inne postanowienia powyższej umowy, 

w tym inne zobowiązania Emitenta, również nie odbiegają od  standardowych, ogólnie przyjętych przy tego rodzaju 

umowach kredytowych.  

 

Umowa kredytowa z  Kredyt Bankiem S.A.  

W dniu 12 października 2010 roku, Emitent zawarł z Kredyt Bankiem S.A. umowę o kredyt inwestycyjny nr 
2517376WA07071000 (z późniejszymi zmianami), na podstawie której Emitentowi udzielony został kredyt 
inwestycyjny w wysokości 6.527.466,67 zł, na sfinansowanie zakupu nieruchomości położonej w Lublinie, przy ul. 
Mełgiewskiej 7-9, tj. prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności posadowionych na gruncie 
budynków i budowli, wpisanej do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublinie, X Wydział Ksiąg 
Wieczystych KW nr LU1I/00180343/9.   

Kredyt spłacany jest w równych ratach miesięcznych a ostateczny dzień spłaty przypada na dzień 30 września 2017 
roku. Na Datę Prospektu, Emitent spłacił kredyt w wysokości 1.531.134 zł, a do spłaty pozostało 4.996.332,67 zł. 
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Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane jest w oparciu o stopę 1M WIBOR powiększoną o marżę banku, która 
może być podwyższana w przypadku naruszenia przez Emitenta określonych zobowiązań. Ponadto, od zadłużenia 
przeterminowanego naliczane są odsetki w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego 
Banku Polskiego w stosunku rocznym. 

Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: 

1) umowna hipoteka zwykła w kwocie 6.527.466,67 zł oraz umowna hipoteka kaucyjna do kwoty 1.631.866,67 
zł, ustanowiona na nieruchomości, której zakup był finansowany ze środków kredytu; 

2) cesja wierzytelności należnych Emitentowi z tytułu umowy ubezpieczenia nieruchomości będącej 
przedmiotem zabezpieczenia ustanowionego na rzecz banku na podstawie umowy przelewu wierzytelności z 
umowy ubezpieczenia z dnia 12 lipca 2011 roku; 

3) weksel in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslowa oraz oświadczeniem Emitenta o 
dobrowolnym poddaniu się  egzekucji sporządzonym w trybie art. 97 Prawa Bankowego;  

4) oświadczenie Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji sporządzone w trybie art. 97 Prawa 
Bankowego, na podstawie którego bank może wystąpić o wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego do 
kwoty 8.159.333,34 zł. 

Umowa kredytowa zawiera postanowienia zobowiązujące Emitenta do utrzymania określonych wskaźników 
finansowych a także do utrzymywania średniomiesięcznych obrotów na rachunkach Emitenta w banku na określonym 
poziomie. Inne postanowienia powyższej umowy, w tym inne zobowiązania Emitenta, również nie odbiegają od  
standardowych, ogólnie przyjętych przy tego rodzaju umowach kredytowych.  

 
Umowa ramowa nr 2517376/13012011 o zawieranie i rozliczanie negocjowanych transakcji rynku finansowego  

 
W dniu 13 stycznia 2011 roku Emitent zawarł z Kredyt Bankiem S.A. umowę regulującą zasady zawierania i 
rozliczania transakcji rynku finansowego. Integralną częścią umowy jest regulamin „Zasady zawierania i realizacji 
transakcji wymiany”. W oparciu o umowę ramową i regulamin „Zasady zawierania i realizacji transakcji wymiany” 
Emitent zawiera jedynie transakcje dotyczące wymiany walut, w zakresie niezbędnym do dokonywania rozliczeń w 
takich walutach.  

Umowy kredytowe, których termin spłaty przypadał w okresie dwóch lat bezpośrednio poprzedzających Datę 
Prospektu. 
Ponadto Emitent był stroną dwóch umów kredytowych, których termin spłaty przypadał w okresie dwóch lat 

bezpośrednio poprzedzających Datę Prospektu; 

 umowy z Kredyt Bank S.A. o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym nr 721290004335 zawartej w dniu 31 

marca 2006 roku (z późniejszymi zmianami), na mocy której Emitentowi udzielony został kredyt w 

maksymalnej wysokości 8.000.000 zł. i przeznaczony był na finansowanie bieżącej działalności Emitenta; 

ostateczny termin spłaty przypadał w dniu 30 listopada 2011 roku; 

 umowy z Bankiem Polska Kasa Oszczędności Bank Polska S.A. o kredyt w rachunku bieżącym nr 

270/13/RB/2004  zawartej w dniu 16 czerwca 2004 roku (z późniejszymi zmianami), na mocy której 

Emitentowi udzielony został kredyt w maksymalnej wysokości równej 4.800.000 zł i przeznaczony był na 

finansowanie bieżącej działalności Emitenta; ostateczny termin spłaty przypadał w dniu 25 stycznia 2011 

roku. 

Emitent spłacił oba kredyty we wskazanych powyżej terminach spłaty, na skutek czego ustanowione przez bank 
zabezpieczenia kredytów wygasły lub zostały zwolnione. 

Umowa factoringowa z ABN AMRO Commercial Finance sp. z o.o. (obecnie BNP Paribas Factor sp. z o.o.) 

W dniu 30 czerwca 2011 roku Emitent zawarł ze spółka ABN AMRO Commercial Finance sp. z o.o. (obecnie BNP 

Paribas Factor sp. z o.o.) umowę faktoringu nr 1177/06/2011 (z późn. zmianami), której przedmiotem jest świadczenie 

usług faktoringowych na rzecz Emitenta poprzez finansowanie sprzedaży ciągników rolniczych. Maksymalny limit 

faktoringowy wynosi 10 000 000,00 zł. Umowa została pierwotnie zawarta  do dnia 30 czerwca 2012 roku i następnie 

została  przedłużona na czas nieokreślony. Za świadczoną usługę faktorowi przysługuje wynagrodzenie nie 

odbiegające od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług faktoringowych. 
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Akredytywy wystawiane na zlecenie Emitenta w celu zabezpieczenia jego należności z umów handlowych 

W okresie dwóch lat obrotowych bezpośrednio poprzedzających Datę Prospektu, na zlecenie Emitenta wystawiane 

były przez banki (Bank Millenium S.A, Kredyt Bank S.A. oraz BRE Bank S.A.) akredytywy w celu  zabezpieczenia 

należności Emitenta wobec jego zagranicznych kontrahentów z tytułu kontraktów handlowych. W większości 

przypadków akredytywy były wystawiane na podstawie każdorazowo składanych przez Emitenta zleceń, ich 

zabezpieczeniem było przeniesienie określonych kwot w trybie art. 102 Prawa Bankowego a ich łączna wartość 

wyniosła 2.800.836 zł. 

Na Datę Prospektu, istnieje jedynie jedna akredytywa, które nie wygasła. Została ona wystawiona na zlecenia 

Emitenta przez BRE Bank S.A., w ramach umowy kredytowej nr 05/032/12/D/LI, na kwotę 102.900 EUR. Termin jej 

ważności upływał w dniu 16 sierpnia 2012 roku. 

Również w przyszłości Emitent zamierza również występować o wystawianie przez współpracujące z nim banki 

akredytyw w celu zabezpieczenia jego należności wynikających z kontraktów handlowych, bądź w ramach otwartych 

linii kredytowych bądź na podstawie odrębnych wniosków.  

 

Umowa kredytowa zawarta przez Bioenergia Invest z Bankiem Spółdzielczym 

W dniu 30 lipca 2012 roku, Bioenergia Invest zawarła z Bankiem Spółdzielczym w Dołhobyczowie  umowę o kredyt w 

rachunku bieżącym nr 2/RB/12, na podstawie której Bioenergia Invest udzielony został kredyt w maksymalnej kwocie 

500.000 PLN, na finansowanie bieżącej działalności.  Zgodnie z umową okres kredytowania kończy się w dniu 03 

grudnia 2012 roku, z możliwością jego przedłużenia na kolejne okresy. 

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę referencyjną określoną w Taryfie Opłat i Prowizji 

Bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla Klientów Instytucjonalnych.  Ponadto, Emitent zobowiązany 

jest do zapłaty wskazanych w umowie prowizji (od udzielonego kredytu). Od zadłużenia przeterminowanego naliczane 

jest oprocentowanie według stopy procentowej dla zadłużenia przeterminowanego ustalonej w uchwale zarządu 

banku. 

Zgodnie z umową zabezpieczeniem spłaty kredytu są: 

1) umowna hipoteka łączna do kwoty 1.000.000 zł dla różnych wierzytelności jednego kredytobiorcy na 

nieruchomościach należących do spółki położonych w miejscowości Mircze dla których prowadzone są przez 

Sąd Rejonowy w Hrubieszowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych księgi wieczyste KW nr ZAIH/00073125/5 oraz 

ZAIH/00073553/4 oraz na nieruchomości należącej do spółki położonej w miejscowości Perespa , dla której 

prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga 

wieczysta KW nr  ZAIT /00071485/3; 

2) cesja wierzytelności przysługujących kredytobiorcy z określonego kontraktu na dostawę biomasy dokonana 

na podstawie umowy o przelew wierzytelności z dnia 30 lipca 2012 roku; 

3) pełnomocnictwo do rachunków z dnia 30 lipca 2012 roku; 

4) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z dnia 30 lipca 2012 roku; 

5) oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji sporządzone w trybie art. 97 Prawa Bankowego, na 

podstawie którego bank może wystąpić o wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego w zakresie 

wymagalnych należności kredytowych do kwoty 1.000.000 zł.  

Pozostałe postanowienia umowy kredytowej nie odbiegają od standardowych, ogólnie  przyjętych przy tego rodzaju 

umowach kredytowych. 

Umowa kredytowa zawarta przez Bioenergia Invest z Bankiem Zachodnim WBK S.A., której termin spłaty 

przypadał w okresie dwóch lat bezpośrednio poprzedzających Datę Prospektu. 

W dniu 22 listopada 2011 roku, Bioenergia Invest zawarła z Bankiem Zachodnim WBK  S.A. umowę, na podstawie 

której Bank Zachodni WBK  S.A. udzielił Bioenergia Invest linii kredytowej na realizację akredytyw dokumentowych do 

kwoty 20.000.000 zł. Umowa została zawarta do dnia 30 kwietnia 2012 roku i na Datę Prospektu wygasły wszystkie 

akredytywy wystawione na podstawie powyższej umowy.  

Umowy z Bumar sp. z o.o.  



 

89 
 

W dniu 26 kwietnia 2011 roku, Emitent zawarł z Bumar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie trzy umowy sprzedaży, na 

podstawie których nabył:  

(a) 100% udziałów spółki URSUS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie LZM2 sp. z o.o. w likwidacji, z siedzibą 

w Lublinie) za łączną cenę 1 zł; 

(b) 59 ciągników marki „URSUS” za łączną cenę 4.799.665 zł; oraz 

(c) znaki towarowe zarejestrowane w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej pod numerami 47098, 54394, 

56476 wraz z prawami ochronnymi oraz znaki towarowe zgłoszone do rejestracji pod numerami 374742, 374744, 

374746 wraz z prawami wynikającymi z tego zgłoszenia za łączną cenę 8.100.000 zł plus należny podatek VAT; 

zgodnie z postanowieniami umowy cena płatna jest w trzech ratach: (i) pierwszą ratę w wysokości 30 % ceny zakupu, 

tj. 2.430.000 zł powiększoną o należny podatek VAT Emitent zapłacił w dniu 20 czerwca 2012 roku, (b) drugą ratę w 

wysokości 35 % ceny zakupu, tj. 2.835.000 powiększoną o należny podatek VAT Emitent zobowiązany jest zapłacić w 

terminie 24 miesięcy od dnia zamknięcia (tj. od dnia 20 czerwca 2011 roku) oraz (c) trzecią ratę w wysokości 35 % 

ceny zakupu, tj. 2.835.000 powiększoną o należny podatek VAT Emitent zobowiązany jest zapłacić w terminie 36 

miesięcy od dnia zamknięcia (tj. od dnia 20 czerwca 2011 roku); na zabezpieczenie zapłaty ceny zakupu Emitent 

złożył oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc.  

W dniu 20 czerwca 2011 roku Emitent podpisał ze spółką Bumar sp. z o.o. protokoły zamknięcia do każdej z 

zawartych umów i stał się właścicielem wszystkich zakupionych wymienionych powyżej składników majątku.  

Porozumienie w sprawie przejęcia obowiązków gwarancyjnych z URSUS sp. z o.o.  

W związku z zawartymi umowami sprzedaży z Bumar sp. z o.o., które opisane zostały powyżej, w dniu 27 czerwca 

2011 roku Emitent zawarł z URSUS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie LZM2 sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą 

w Lublinie) porozumienie w sprawie przejęcia obowiązków gwarancyjnych. Zgodnie z umową URSUS sp. z o.o. 

przekazał Emitentowi nieodpłatnie obowiązki wynikające z udzielonych przez URSUS sp. z o.o. gwarancji na 

wskazane w porozumieniu ciągniki sprzedane dilerom i odbiorcom końcowym, a Emitent zobowiązał się zwolnić 

URSUS sp. z o.o. od wskazanych obowiązków gwarancyjnych. Emitent realizuje powyższe obowiązki. 

 

Umowa licencyjna na używanie znaków towarowych URSUS przy oznaczaniu części do ciągników z 
Andrzejem Markowskim 

W dniu 7 listopada 2011 roku Emitent jako licencjodawca zawarł z Andrzejem Markowskim prowadzącym działalność 

gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcyjno-Handlowy ROL-MAR Andrzej Markowski jako licencjobiorcą umowę 

licencyjną (zmienioną aneksem nr 1 z dnia 1 września 2012 r.)  na używanie znaków towarowych przy oznaczaniu 

części do ciągników.  

Na mocy umowy licencjobiorca Andrzej Markowski jest uprawniony do używania:  

a) znaku towarowego słowno-graficznego URSUS, na który zostało udzielone prawo ochronne nr 54395,  

b) znaku towarowego słowno-graficznego URSUS, na który zostało udzielone prawo ochronne nr 56476,  

c) znaku towarowego słowno-graficznego U, na który zostało udzielone prawo ochronne nr 47098, 

d) znaku towarowego słowno-graficznego URSUS, na który zostało udzielone prawo ochronne nr241812, 

e) znaku towarowego słowno-graficznego URSUS, na który zostało udzielone prawo ochronne nr 241813, 

f) znaku towarowego słowno-graficznego URSUS, na który zostało udzielone prawo ochronne nr 241814, 

g) znaku towarowego słowno-graficznego URSUS, zgłoszonego za wnioskiem w sprawie udzielenia prawa 

ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny „URSUS”, wpisanym do rejestru znaków towarowych UP RP pod 

numerem 391774, 

h) znaku towarowego słowno-graficznego URSUS, zgłoszonego za wnioskiem w sprawie udzielenia prawa 

ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny „URSUS”, wpisanym do rejestru znaków towarowych UP RP pod 

numerem 391776, 

i) znaku towarowego słowno-graficznego URSUS, zgłoszonego za wnioskiem w sprawie udzielenia prawa ochronnego 

na znak towarowy słowno-graficzny „URSUS”, wpisanym do rejestru znaków towarowych UP RP pod numerem 

391777, 
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j) znaku towarowego słowno-graficznego URSUS, zgłoszonego za wnioskiem w sprawie udzielenia prawa ochronnego 

na znak towarowy słowno-graficzny „URSUS”, wpisanym do rejestru znaków towarowych UP RP pod numerem 

391778, 

k) znaku towarowego słowno-graficznego URSUS, zgłoszonego za wnioskiem w sprawie udzielenia prawa 

ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny „URSUS”, wpisanym do rejestru znaków towarowych UP RP pod 

numerem 391778. 

Na podstawie umowy Emitent udzielił Andrzejowi Markowskiemu wyłącznej odpłatnej* licencji do używania znaków 
towarowych dla celów związanych z produkcją, sprzedażą i dystrybucją części do ciągników szczegółowo określonych 
w umowie (w załączniku nr 1 do umowy) na terytorium całej Polski. Zgodnie z umową, licencjobiorca nie może 
odmówić dostarczania części do ciągników pod znakiem URSUS na potrzeby Emitenta i Spółek z Grupy Emitenta. 
Licencjobiorca zobowiązał się również do dystrybucji i sprzedaży części do ciągników dostarczonych przez Emitenta w 
swojej sieci. 
______________________________ 

* Warunki ustalania opłaty licencyjnej objęte wnioskiem o zwolnienie z publikacji w Prospekcie Emisyjnym” 

 

Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2026 roku. Emitentowi przysługuje prawo do 

rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia (opłaty licencyjnej) za 

dwa pełne okresy płatności (bez odrębnego wezwania do zapłaty).  

Umowa sprzedaży udziałów spółki URSUS sp. z o.o. (obecnie LZM2 sp. z o.o w likwidacji) z Instytutem Prawa 
Upadłościowego i Naprawczego sp. z o.o.  

W dniu 12 lipca 2011 roku Emitent jako sprzedawca zawarł z Instytutem Prawa Upadłościowego i Naprawczego sp. z 

o.o. z siedzibą w Lublinie jako kupującym umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce URSUS sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie (obecnie LZM2 sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Lublinie). Cena sprzedaży udziałów ustalona została na 

łączną kwotę 1 zł. Umowa zawiera zobowiązanie Emitenta do zwrotnego nabycia przedmiotu tej umowy, jako 

zobowiązanie przemienne (zamiast nabycia udziałów) zapłatę sumy nie większej niż 500.000 zł, w razie spełnienia się 

warunku zawartego w umowie z dnia 12 lipca 2011 r., który w normalnym toku może się ziścić najpóźniej w dniu 30 

kwietnia 2013r. 

URSUS sp. z o.o. (obecnie LZM2 sp. z o.o. w likwidacji) znajduje się w chwili obecnej w likwidacji, która nie została 

ukończona. Na datę Prospektu Emitent nie posiada środków kontrolnych umożliwiających ocenę przebiegu i stanu 

likwidacji URSUS sp. z o.o. (obecnie LZM2 sp. z o.o. w likwidacji). 

Umowa sprzedaży dokumentacji technologiczno-konstrukcyjno-technicznej wraz z przeniesieniem autorskich 
praw majątkowych z LZM2 sp. z o.o.  

W dniu 25 października 2011 roku Emitent jako kupujący zawarł z LZM2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dawniej 

działającą pod firmą URSUS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) jako sprzedającym warunkową umowę sprzedaży 

dokumentacji technologiczno-konstrukcyjno-technicznej wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych 

(zmienioną aneksem nr 1 z dnia 6 września 2012r.). Zgodnie z postanowieniami umowy przedmiotem sprzedaży były: 

 prawa własności przemysłowej, 

 majątkowe prawa autorskie do kompletnej dokumentacji technologiczno-konstrukcyjno-technicznej, w tym do 

katalogi części zamiennych szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do umowy,  

 sama dokumentacja (nośnik) technologiczno-konstrukcyjno-techniczna, w tym do katalogi części zamiennych 

szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do umowy. 

W załączniku nr 1 do umowy została opisana dokumentacja technologiczno-konstrukcyjno-techniczna poprzez 

wskazanie na: 

 dokumentację konstrukcyjną ciągników 1374, 1674, 3702, 3704, 3724, 5524, 6824, 7524, 8024 (obejmującą: 

dokumentację konstrukcyjno-rysunkową, dokumentację techniczno-ruchową, dokumentację normalizacyjną, 

dokumentację badawczo-odbiorczą), 

 dokumentację technologiczno-montażową do ciągników 1674, 3702, 3704, 3724, 5524, 6824, 7524, 8024,  

 dokumentację homologacyjną z silnikami ekologicznymi Euro III A do ciągników URSUS 1674, 3702, 3704, 

3724, 5524, 6824, 7524, 8024. 
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 majątkowe prawa autorskie do wszelkich oznaczeń słownych i graficznych URSUS należących do LZM2 sp. 

z o.o. oraz wszelkich autorskich kompozycji z ich użyciem wraz z wyłącznym prawem zezwalania na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego (art. 46 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U.2006.90.631 j.t. ze zm.). 

 dokumentację konstrukcyjno – rysunkową – 97370 sztuk stron formatu A4 (w niej: (A) dokumentacja 

konstrukcyjno – rysunkowa obejmująca 3 podstawowe grupy wyrobów:, (AI) ciągniki ciężkie: M 85 – 912, 

914, 1012, 1014, 1222, 1224, 1614,M 87U – 932, 934, 1032, 1034, 1132, 1134, 1232, 1234, 1434, 1634, 

1734, 1042, 1044, 1242, 1244, 1644, wersje pomostowe: 1042P, 1044P, odmiany specjalne (leśne, 

buraczane): 934L, 1134L, 1234L, 1634L, 1634B, M97U - 1934, (AII) ciągniki postlicencyjne: ciągniki 

sadownicze 3502, 4502, ciągniki z silnikiem 3-cyl.: 2812, 3512, 3514, 3812, 3822 i pochodne, ciągniki z 

silnikiem 4-cyl.: 4512, 4514, 5712, 5714, 6012, 6014, 6612, 6614, 4822, 4824 i pochodne, (AIII) koparko-

ładowarki: 2 typy koparko – ładowarki 532, 534, (B) dokumentacja techniczno – ruchowa 7130 sztuk stron 

formatu A4 obejmująca Instrukcje Obsługi i Katalogi Części Zamiennych do wszystkich typów 

produkowanych ciągników i koparko – ładowarek oraz Instrukcje napraw do ciągników: 3512, 2812, 4512, 

4514, 912 – 1614, 932 – 1634, dokumentacja normalizacyjna 15830 sztuk stron formatu A4MASSEY – 

FERGUSON: SUK numeracja od B.1.099 do P.3.104, SME numeracja od BO.000 do R2.004, SNA 

numeracja od B1.101 do Z25.101, CPS numeracja od CPS45 do CPS907, CMS numeracja od CMS 1000 do 

CMS1903, CDS numeracja oid CDS A1 do CDS F4, PERKINS: Brisch numeracja od 2115 001 do 2873 339, 

Metric numeracja od 2112A 001 do 288A 051, SS numeracja od SS 31160 do SS 4131 4000, TD numeracja 

od TD1 do TD304PM numeracja od 1100 do 1375A, PMS numeracja od PMS A.2.01 do PMS U.1.01, DOM 

Numeracja Section 1 do Section 5,  EDR numeracja od EDR 1 do EDR 5032, (C) dokumentacja Badawczo – 

odbiorcza i rozwojowa 19930 sztuk stron formatu A4: (CI) procedura badań zatwierdzających dla określenia 

funkcjonalności, trwałości, niezawodności części, zespołów, kompletnych ciągników – archiwizowana w 

skoroszytach formatu A4, Warunki techniczne odbioru (WTO), które obejmują 60 zespołów ciągnikowych – 

archiwizowane w skoroszytach formatu A4, (CII) dokumentacja konstrukcyjna stanowisk badawczych i 

oprzyrządowana badawczego wykonanych dla realizacji badań wg. obowiązujących procedur – 

archiwizowana w postaci rysunków konstrukcyjnych formatu od A4 do A0, (CIII) posiadana przez LZM2 sp. z 

o.o. dokumentacja ciągników C-328, C-330, C-330M, C-355M, C-360, C-360-3P, C-385 

 dokumentację technologiczną (w niej: (A) Postlicencyjne ciągniki ciężkie: Technologie 8244 stron, Plany 

operacyjne 48184 stron, Instrukcje1198 stron, Karty kontroli jakości3656 stron, Spis pomocy5738, 

Zestawienie części; (B) Postlicencyjne ciągniki ciężkie:  Dokumentacja konstrukcyjna przyrządów, 

sprawdzianów, narzędzi specjalnych65200 stron). 

 

Zgodnie z postanowieniami umowy przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji technologiczno-

konstrukcyjno-technicznej nastąpiło bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych i objęło wszystkie pola eksploatacji, 

a w szczególności w zakresie: dowolnego wykorzystania przedmiotu sprzedaży, wprowadzania do obrotu w całości lub 

części oraz jej zbywania, utrwalania i zwielokrotniania jej dowolną techniką, digitalizacji, udzielania licencji oraz innych 

praw na wykorzystanie przedmiotu sprzedaży, wprowadzania dowolnych zmian, opracowywania i wprowadzania do 

obrotu utworów zależnych, publicznego wykonywania lub odtwarzania, produkcji i wprowadzania do obrotu rzeczy 

stworzonych na bazie przedmiotu sprzedaży.*  

______________________________ 

* Informacja o cenie sprzedaży objęta wnioskiem o zwolnienie z publikacji w Prospekcie Emisyjnym 

 

W dniu 30 listopada 2011 roku Emitent oraz LZM2 sp. z o.o. podpisali protokół potwierdzający, że zostały spełnione 

warunki zawieszające, że umowa sprzedaży weszła do obrotu prawnego, w następstwie czego z dniem 30 listopada 

2011 roku nastąpiło przeniesienie na Emitenta w pełnym zakresie określonym w umowie sprzedaży wszelkich praw do 

przedmiotu sprzedaży(protokół ten został uwzględniony w aneksie nr 1 z dnia 6 września 2012r.).  

 

Umowa o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości  

Dnia 14 czerwca 2011 roku Emitent jako beneficjent zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o 

dofinansowanie (zmienioną następnie aneksem z dnia 31 maja 2012 roku), której przedmiotem jest udzielenie 

Emitentowi dofinansowania na realizację projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej linii do zagospodarowanie 

resztek pożniwowych kukurydzy” ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
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Gospodarka oraz określenie praw i obowiązków stron związanych z realizacją projektu w zakresie zarządzania, 

rozliczania, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli, a także w zakresie informacji i promocji.  

Zgodnie z postanowieniami umowy Emitent zobowiązał się do: 

 zrealizowania projektu w pełnym zakresie w terminie wskazanym jako okres kwalifikowalności wydatków; tj. 

od dnia 30 października 2010 roku do dnia 30 kwietnia 2013 roku, 

 wdrożenia wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych w formie i zakresie określonym we wniosku 

o dofinansowanie w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 roku, nie później niż do 3 lat od dnia zakończenia 

realizacji projektu. 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1.520.670,75 zł, a całkowita kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia 

wsparciem związanym z realizacją projektu wynosi 1.100.607,72 zł. Po spełnieniu warunków wynikających z umowy 

oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia z dnia 7 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielania przez 

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka Emitentowi zostanie udzielone dofinansowanie na realizację projektu do maksymalnej wysokości 

309.006,60 zł.  

Zgodnie z postanowieniami umowy dofinansowanie wypłacane jest po ustanowieniu i wniesieniu przez Emitenta 

zabezpieczenia w formie weksel in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” wraz z deklaracją wekslową.  

 

Umowa nabycia  nieruchomości KW nr LU1I/00180343/9 i KW nr LU1I/00111618/4/9w Lublinie 

W dniu 14 października 2010 r. Emitent jako kupujący zawarł ze spółką  pod firmą DAEWOO MOTOR POLSKA – sp. 

z o. o. w upadłości z siedzibą w Lublinie, reprezentowaną przez syndyka masy upadłości, umowę sprzedaży (akt 

notarialny rep. A nr 6487/2010) , na podstawie której Emitent nabył prawo użytkowania wieczystego do dnia 5 grudnia 

2089 r. działki nr 1/24, o powierzchni 4,0331 ha, wraz z własnością budynków i budowli stanowiących odrębną 

nieruchomość - objętej księgą wieczystą KW nr LU1I/00180343/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublinie X 

Wydział Ksiąg Wieczystych oraz działek nr 1/7, o powierzchni 0,0058 ha i nr 1/11, o powierzchni 0,0551 ha wraz z 

własnością budynków i budowli stanowiących odrębne nieruchomości - objętych księgą wieczystą KW nr 

LU1I/00111618/4/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych za łączną cenę w 

kwocie  6.537.210,67 zł. 

Nabyta nieruchomość stanowi siedzibę Oddziału Spółki w Lublinie.  
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12. INFORMACJE O EMITENCIE 
 

 

12.1. Podstawowe informacje o Emitencie 

 
Nazwa i forma prawna: 
 

URSUS spółka akcyjna 

 
Nazwa skrócona: 
 

 

URSUS S.A. 

 
Siedziba: 
 

 

Dobre Miasto 

 
Adres: 
 

 

11-040 Dobre Miasto, ul. Fabryczna 21 

 
Numer telefonu: 
 

 

(48 89) 615 36 00 

 
Numer faksu: 
 

 

(48 89) 615 34 26 

 
Adres email: 
 

 
sekretariat@ursus.com.pl 

 
Adres internetowy: 
 

 

www.ursus.com.pl 

 
REGON: 
 

 

510481080 

 
NIP: 
 

 

739–23-88-088 

 

Emitent został utworzony w wyniku przekształcenia POL-MOT Warfama Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 
spółkę akcyjną. Uchwała w sprawie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną 
podjęta została w dniu 24 czerwca 1997 r.  

i, Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2012 roku Emitent dokonał zmiany firmy spółki 
z dotychczasowej POL-MOT Warfama S.A. na nową URSUS S.A. 

Emitent jest zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013785. 
Został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na mocy postanowienia wyżej 
wymienionego sądu z dnia 23 maja 2001 r. (wcześniejsza rejestracja – Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział 
Gospodarczy pod numerem RHB 2234). Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego postanowieniem z dnia 1 czerwca 2012 roku zarejestrował w Rejestrze Przedsiębiorców KRS zmianę 
Statutu Spółki obejmującą zmianę firmy spółki z dotychczasowej POL-MOT Warfama S.A. na URSUS S.A. 

 

12.2. Oddziały oraz inne miejsca, gdzie Emitent prowadzi swoją działalność 

Struktura oddziałowa Emitenta powstała poprzez połączenie Emitenta ze spółkami zależnymi oraz poprzez utworzenie 
odrębnego oddziału w Lublinie. Poniżej przedstawione są szczegółowe informacje na temat powyższych oddziałów 
oraz biura Emitenta w Warszawie. 

 
1. URSUS S.A., Oddział w Biedaszkach Małych   

Adres: Biedaszki Małe, 11-400 Kętrzyn 

Telefon: +48 89 751 41 71 

Fax: +48 89 751 27 38  
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2. URSUS S.A., Oddział w Lublinie  

Adres: ul. Mełgiewska 7-9, 20-952 Lublin 

Telefon: +48 81 749 34 66 

Fax: +48 81 749 32 66  

 

3. URSUS S.A., Oddział w Opalenicy  

Adres: ul. 5-go Stycznia 68, 64-330 Opalenica 

Telefon: +48 61 447 76 85 

Fax: +48 61 447 76 80  

 

4. URSUS S.A., Biuro w Warszawie 

Adres: ul. Jana Kochanowskiego 45, 01-864 Warszawa 

Telefon:  +48 544 271 101  

 

12.3. Przepisy prawa, na podstawie których działa Emitent 

W zakresie dotyczącym funkcjonowania Emitenta jako spółki akcyjnej, Emitent działa na podstawie przepisów 
Kodeksu Spółek Handlowych, innych przepisów dotyczących spółek handlowych, postanowień Statutu i innych 
regulacji wewnętrznych. 

 

12.4. Istotne zdarzenia w rozwoju Emitenta 

 

Początki działalności Emitenta sięgają 1946 roku kiedy powstało Przedsiębiorstwo Państwowe – Warmińska Fabryka 
Maszyn Rolniczych „AGROMET-WARFAMA” Dobre Miasto. Niewiele istniejących obecnie w kraju firm, produkujących 
maszyny i urządzenia dla rolnictwa może pochwalić się dłuższą od Emitenta tradycją i bogatszym doświadczeniem. 
Pierwszymi wyrobami fabryki były młocarnie „Jutrzenka”. W kolejnych latach fabryka rozszerzała asortyment produkcji. 
Po pierwszym ćwierćwieczu działalności fabryka została rozbudowana.  

W roku 1978 w przedsiębiorstwie rozpoczęto seryjną produkcję przyczep wywrotek. Przełomowym rokiem w 
działalności firmy był rok 1997, kiedy to zakład został sprywatyzowany a większościowy pakiet akcji Emitenta (85,7% 
kapitału akcyjnego) nabyty został przez POL-MOT Holding S.A. Od tego momentu nastąpił dynamiczny rozwój 
Emitenta. Do produkcji wprowadzone zostały prasy zwijające oraz owijarki i zbieracze bel, stanowiące kompletną linię 
technologiczną do zbioru i przechowywania zielonek, siana i słomy. W roku 2003 oferta produkcyjna powiększona 
została o rodzinę ciągnikowych koparko-ładowarek zawieszanych Mikrus.  

Rok 2006 zaznaczył się kilkoma istotnymi wydarzeniami – połączeniem Emitenta z POL-MOT TUR S.A. w 
Biedaszkach Małych – producentem znanego przede wszystkim z popularnych w całym kraju ciągnikowych ładowaczy 
czołowych TUR, a także wprowadzeniem przez Emitenta na polski rynek rolny, pierwszej partii ciągników 
sprzedawanych pod marką FOTON POL-MOT. W grudniu 2006 r. Emitent zakupił od POL-MOT Holding S.A., 100% 
udziałów Fabryki Maszyn Rolniczych POL-MOT Opalenica sp. z o.o. z siedzibą w Opalenicy.   

W dniu 27 grudnia 2007 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie miał miejsce debiut Praw Do Akcji 
Emitenta. Kurs otwarcia wyniósł 4,18 zł, co w porównaniu z ceną emisyjną stanowiło wzrost o 4,5%.  

Uchwałą Zarządu z dnia 9 czerwca 2008 r. zatwierdzoną uchwałą Rady Nadzorczej utworzony został Oddział Spółki w 
Lublinie. 

W dniu 31 sierpnia 2009 r. (dzień połączenia) Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział VIII Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego wydał postanowienie o zarejestrowaniu połączenia Emitenta ze spółką Fabryka Maszyn 
Rolniczych POL-MOT Opalenica sp. z o.o.  

W maju 2009 roku Emitent zawarł z turecką spółką HattatTarim Mak. San. veTic. A.S. umowę o kooperacji w produkcji 
traktorów o mocy 75-100KM. Umowa została zawarta na trzy lata a jej wartość wynosi 27.000.000 EUR. W wyniku 
powyższej umowy Emitent wprowadził na rynek znaczną liczbę ciągników marki POL-MOT H. Aby sprostać stale 
rosnącemu popytowi na ciągniki rolnicze, w I kwartale 2012r. spółka wprowadziła do sprzedaży nową gamę ciągników 
rolniczych pod marką URSUS. Produkcja obejmuje modele z zakresu mocy od 50 do 140 KM. Seria ciągników 
charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami technicznymi, nowoczesną sylwetką oraz oryginalną stylistyką. 
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We wrześniu 2006 roku Emitent zawarł umowę z Shandong Foton Heavy Industries Co. Ltd. z siedzibą w Weifangu 
(prowincja Shandong, Chiny) o kooperacji zakresie dystrybucji i sprzedaży ciągników rolniczych w Europie, w 
szczególności w Polsce, w okresie kolejnych pięciu lat.  

W dniu październiku 2010r. została zawarta umowa nabycia nieruchomości położonych w Lublinie, pomiędzy 
Emitentem a syndykiem masy upadłości Spółki pod firmą DAEWOO MOTOR POLSKA sp. z o. o. z siedzibą w 
Lublinie. Zakupiona nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie należących do Emitenta działek gruntu 
przy ul. Mełgiewskiej 7-9 w Lublinie. Nabyta nieruchomość stanowiła siedzibę oddziału Spółki w Lublinie. W nowej 
lokalizacji Emitent produkuje m.in. przyczepy, naczepy, wozy asenizacyjne, ciągniki rolnicze oraz samochody Grand 
Tiger. Rozbudowany jest również oddział badawczo-rozwojowy, którego głównym zadaniem jest opracowywanie 
dokumentacji konstrukcyjnej nowych wyrobów, wykonywanie prototypów oraz przeprowadzanie badań.  

W kwietniu 2011 r. Emitent podpisał ze spółką Bumar sp. z o.o. w Warszawie umowy sprzedaży: (a) 100% udziałów 
spółki URSUS sp. z o.o. (wówczas prowadzącą działalność pod taką firmą); (b) znaków towarowych „URSUS” oraz (c) 
ciągników marki „URSUS”. W dniu 20 czerwca 2011r.  Emitent podpisał ze spółką Bumar sp. z o.o. protokoły 
zamknięcia do każdej z zawartych umów i stał się właścicielem wszystkich zakupionych składników URSUS. 
Następnie w lipcu 2011 roku Emitent sprzedał Instytutowi Prawa Upadłościowego i Naprawczego sp. z o. o. w Lublinie 
wszystkie nabyte udziały w URSUS sp. z o.o. (wówczas już prowadzącej działalność pod firmą LZM2 sp. z o.o.)   

Następnie w lipcu 2011 roku została zawiązana przez Emitenta spółka URSUS sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie (w 
nieruchomości przy ul. Mełgiewskiej 7-9, użyczonej od Emitenta). Nowo zawiązana spółka URSUS sp. z o.o. w 
Lublinie nie jest w żaden sposób powiązana, ani nie jest następcą prawnym spółki LZM2 sp. z o.o. (dawnej URSUS 
sp. z o.o.). 

W dniu 16 maja 2012 r. w trakcie inauguracji Polsko-Tureckiego Forum Gospodarczego, w obecności wicepremiera, 
ministra gospodarki Waldemara Pawlaka oraz ministra gospodarki Turcji Zafera Çağlayana Emitent podpisał umowę z 
turecką spółką Hattat Holding dotyczącą współpracy w zakresie rozwoju i sprzedaży transmisji oraz tylnych osi do 
ciągników.  

1 czerwca 2012 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował 
w Rejestrze Przedsiębiorców KRS zmianę dotychczasowej firmy  spółki z POL-MOT Warfama Spółka Akcyjna na 
URSUS Spółka Akcyjna. Tym samym legendarna marka - rozpoznawalna nie tylko w Polsce ale i na świecie – 
powróciła z nowym zapleczem kapitałowym i technicznym na rynek ciągników i maszyn rolniczych. Zmiana nazwy 
Emitenta stanowi kolejny krok w strategii rewitalizacji i rozwoju najsilniejszej marki na rynku polskim w branży rolniczej 
– marki URSUS, wzbogacając ją o znaczny polski kapitał oraz o europejską jakość produktów. Jako jeden z 
wiodących producentów maszyn i ciągników rolniczych na rynku polskim, Emitent będzie w opinii Zarządu godnym 
kontynuatorem 120-letniej znakomitej tradycji marki URSUS na rynku polskim oraz rynkach zagranicznych. 

W dniu 19 lipca 2012 r. pomiędzy spółką POL-MOT Holding S.A. (głównym akcjonariuszem Emitenta) a spółką Bobar 
Group d.o.o. (główny akcjonariusz spółki ELVACO A.D) w Bośni i Hercegowinie zostało zawarte porozumienie 
finalizujące wstępne uzgodnienia w zakresie utworzenia spółki joint-venture i ustalające zasady współpracy 
przemysłowo-handlowej pomiędzy Emitentem a spółką z Bobar Group. W dniu 10 października 2012 została 
zawiązana przez Emitenta i Bobar Group d.o.o. (każdy z podmiotów posiada 50% w kapitale zakładowym spółki) 
spółka Fabrika Traktora D.O.O. w Bośni i Hercegowinie –w ramach realizacji strategii odbudowy pozycji handlowej 
marki URSUS na rynku bałkańskim. 

 

12.5. Opis przedmiotu i celu działalności Emitenta 

Celem działalności Emitenta jest prowadzenie zarobkowej działalności gospodarczej. Prowadzona przez Emitenta 
działalności gospodarcza obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla rolnictwa takich jak: prasy zwijające, rozrzutniki 
nawozów, przyczepy do ciągników, ciągniki rolnicze, samochody typu pick-up, ładowacze czołowe, maszyny do zbioru 
i transportu sianokiszonki, maszyny do rozdrabniania i brykietowania słomy oraz koparko-ładowarki i ładowacze 
chwytakowe. Szczegółowy przedmiot działalności Emitenta określony została w §5 Statutu. 

 

12.6. Struktura organizacyjna Grupy URSUS 

 

Grupa URSUS składa się z 5 podmiotów – Emitenta, który jest podmiotem dominującym, trzech podmiotów zależnych 
– URSUS sp. z o.o., Bioenergia Invest S.A. oraz OBR MOTO Lublin sp. z o.o. oraz spółki współzależnej Fabrika 
Traktora društvo sa ograničenom odgovornošču (D.O.O.) w Bijeljina w Bośni i Hercegowinie. 

URSUS sp. z o.o. jest nowoutworzoną spółką (w lipcu 2011 roku), która ma zajmować się produkcją maszyn dla 
rolnictwa i leśnictwa. Prowadzona działalności ma mieć charakter ogólnopolski.  

Działalność spółki Bioenergia Invest S.A. polega na organizowaniu sieci produkcji brykietu i peletu ze słomy poprzez 
wydzierżawianie kompletnych linii technologicznych do brykietowania słomy dzierżawcom z terenu całego kraju oraz 
odbiór wyprodukowanego przez nich brykietu ze słomy. Uzyskany w ten sposób brykiet jest sprzedawany przez spółkę 
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do elektrowni stosujących technologię współspalania biomasy z węglem oraz spalania biomasy. Prowadzona 
działalność ma również charakter ogólnopolski. 

Działalność spółki OBR MOTO Lublin sp. z o.o. obejmuje działalność badawczo-rozwojową. 

W Dacie Prospektu spółka Fabrika Traktora D.O.O. nie prowadzi działalności operacyjnej. Planowana główna 
działalność operacyjna spółki to produkcja/montaż ciągników marki URSUS. 

W Grupie Kapitałowej Emitent pełni rolę spółki dominującej. Emitent jest spółką zajmującą się produkcją i sprzedażą 
ciągników rolniczych. Wydzielenie w grupie podmiotu zależnego Bioenergia Invest S.A. oraz URSUS sp. z o.o. ma 
charakter wyodrębnienia działalności niestanowiącej działalności kluczowej Emitenta. Działalność tych podmiotów 
stanowi odmienny profil, zwłaszcza w odniesieniu do spółki Bioenergia Invest S.A. (działalność w obszarze energetyki 
odnawialnej).    

 

          

50% 

 

 

 

    51%  100%         100% 
               (zastaw) 
 
 

 

 

 

 

 

 
¹  Spółka Zależna -  URSUS sp. z o.o. została zawiązana w  28 lipca 2011 roku i wpisana do KRS w dniu 06 września 
2011 r. Spółka URSUS sp. z o.o. nie została objęta konsolidacją i ujęta w raporcie półrocznym za okres 01.01.2012-
30.06.2012 ani w raporcie rocznym za okres 01.01.2011-31.12.2011 z uwagi na to, iż wysokość sumy bilansowej tej 
spółki odznacza się niską wartością i jako taka nie ma znacznego wpływu na dane wynikające z konsolidacji. 
 
² Spółka OBR MOTO Lublin sp. z o.o. nie została objęta konsolidacją i ujęta w raporcie półrocznym za okres 
01.01.2012-30.06.2012 z uwagi na to, iż wysokość sumy bilansowej tej spółki odznacza się niską wartością i jako taka 
nie ma znacznego wpływu na dane wynikające z konsolidacji.  

 

Poniżej przedstawione zostały informacje szczegółowe dotyczące następujących podmiotów zależnych tj.: URSUS sp. 
z o.o., Bioenergia Invest S.A. oraz OBR MOTO Lublin sp. z o.o. 

 

URSUS sp. z o.o.  

 
Siedziba i adres 
 

 
Lublin, ul. Mełgiewska 7/9, 20-952 Lublin 
 

 
Oznaczenie sądu rejestrowego oraz numer 
KRS: 
 

 

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; numer 
KRS 0000395392 
 

 
Wysokość kapitału zakładowego  
 

 

5.000 zł; każdy udział daje prawo do jednego głosu na 
zgromadzeniu wspólników 
 

 
Liczba udziałów w kapitale zakładowym 
posiadanych przez Emitenta  
 

 

50 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, reprezentujących 
100% kapitał zakładowego 

 

Bioenergia Invest 
S.A. 

- objęta konsolidacją 
 

OBR MOTO Lublin 
sp. z o.o. 
- nieobjęta 

konsolidacją² 

Ursus sp. z o.o. 
 

- nieobjęta 
konsolidacją¹ 

Fabrika Traktora 
D.O.O. 

- nowoutworzona 
(10.10.2012r.) 
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Liczba głosów posiadanych przez Emitenta 
w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu 
wspólników  
 

 

50 głosów, co stanowi 100% wszystkich głosów na zgromadzeniu 
wspólników 

 
Bioenergia Invest S.A. 

 
Siedziba i adres 
 

 
Dobre Miasto, ul. Fabryczna 21, 11-040 Dobre Miasto 
 

 
Oznaczenie sądu rejestrowego oraz numer 
KRS: 

 

Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego; numer KRS 0000377027. 

 
Wysokość kapitału zakładowego  
 

 

8.118.000 zł, każda akcja daje prawo do jednego głosu na walnym 
zgromadzeniu 
 

 
Liczba udziałów w kapitale zakładowym 
posiadanych przez Emitenta** 
 

 

4.140.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, 
reprezentujących 51% kapitał zakładowego 

 
 Liczba głosów posiadanych przez Emitenta 
w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu 
wspólników  
 

 

4.140.000 głosów, co stanowi 51% wszystkich głosów na walnym 
zgromadzeniu 

** Karol Zarajczyk – członek Zarządu posiada 227.000 akcji w kapitale zakładowym spółki Bioenergia Invest S.A. (co stanowi 2,80 % 
kapitału zakładowego tej spółki) reprezentujących 227.000 praw głosu (co stanowi 2,80% głosów na walnym zgromadzeniu tej 
spółki); ponadto Paweł Gilewski – członek Rady Nadzorczej posiada 136.000 akcji w kapitale zakładowym spółki Bioenergia Invest 
S.A. (co stanowi 1,67% kapitału zakładowego tej spółki) reprezentujących 136.000 praw głosu (co stanowi 1,67% % głosów na 
walnym zgromadzeniu tej spółki; pozostałym akcjonariuszem Bioenergia Invest S.A. jest Invest Mot sp. z o.o., posiadająca 3.615.000 
akcji w kapitale zakładowym spółki Bioenergia Invest S.A. (co stanowi 44,53 % kapitału zakładowego tej spółki) reprezentujących 
3.615.000 praw głosu (co stanowi44,53% głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki). 

 

OBR MOTO Lublin sp. z o.o. 

 
Siedziba i adres 
 

 
Lublin, ul. Mełgiewska 7/9, 20-952 Lublin 

 
Oznaczenie sądu rejestrowego oraz numer 
KRS: 
 

 
Sad Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 

 
Wysokość kapitału zakładowego  
 

 

5.000 zł 
 

 
Liczba udziałów w kapitale zakładowym 
posiadanych przez Emitenta* 
 

 

0 (zero) udziałów  

 
 Liczba głosów posiadanych przez Emitenta 
w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu 
wspólników  
 

 

50 głosów, co stanowi 100% wszystkich głosów na walnym 
zgromadzeniu* 

* Emitent jest zastawnikiem udziałów spółki  OBR MOTO Lublin sp. z o.o. na podstawie umowy zastawniczej zawartej z jedynym 
udziałowcem OBR MOTO Lublin sp. z o.o. Markiem Zmarzem (zastawcą) opisanej wskazanej j w pkt 15.2.5.10. 
 

Emitent jest członkiem grupy kapitałowej POL-MOT Holding S.A., jako jednostka (spółka) zależna. POL-MOT Holding 
S.A.  
 
(spółka dominująca nad Emitentem) posiada bezpośrednio 13.732.242 Akcji stanowiących 61,91%  udziału w kapitale 
zakładowym Emitenta oraz 61,91%  udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu. Akcje POL – MOT Holding S.A., nie 
są uprzywilejowane ani nie podlegają ograniczeniu w wykonywaniu prawa głosu. 
 
Podmiotem dominującym wobec POL – MOT Holding S.A. jest spółka INVEST MOT sp. z o.o, (podmiot pośrednio 
dominujący nad Emitentem- 53,84 % udziału w kapitale zakładowym i w głosach na walnym zgromadzeniu), a 
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podmiotem dominującym wobec INVEST MOT sp. z o.o. (a więc podmiotem pośrednio dominującym wobec POL – 
MOT Holding S.A.) jest Andrzej Zarajczyk, który posiada 55,6% udziałów w kapitale zakładowym czyli 1112  z 2000 
udziałów. 

 

 

 

  55,6% 

 

 

 

53,85 %  

 

 

 

 

 
 

61,91%  

 

 

 

 

 

12.7. Postanowienia Statutu 

Podsumowanie postanowień Statutu oraz regulaminów Emitenta odnoszących się do Zarządu oraz Rady Nadzorczej 

Podsumowanie postanowień Statutu oraz regulaminów Emitenta odnoszących się do Zarządu oraz Rady Nadzorczej 
zostały zaprezentowane w Rozdziale 14, pkt. 14.1.1. (Zarząd) oraz Rozdziale 14, pkt. 14.2.1 (Rada Nadzorcza).  

Opis praw, przywilejów i ograniczeń związanych z każdym rodzajem istniejących Akcji 

Opis praw, przywilejów i ograniczeń związanych z każdym rodzajem istniejących Akcji został zaprezentowany w 
Rozdziale 17, pkt. 17.9 (Opis praw, włącznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, związanych z Akcjami Oferowanymi 
oraz procedury wykonywania tych praw) oraz Rozdziale 21 (Regulacje dotyczące rynku kapitałowego). 

Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem tych zasad, które mają bardziej znaczący 
zakres niż jest to wymagane przepisami prawa. 

Wszystkie Akcje są akcjami na okaziciela. Zgodnie z § 8 ust. 2 Statutu, w okresie kiedy Akcje są dopuszczone do 
obrotu na rynku regulowanym wyłączona jest możliwość zamiany Akcji jako akcji na okaziciela na akcje imienne.  

Poza wskazanymi powyżej, Statut nie przewiduje żadnych szczególnych działań i zasad do zmiany praw posiadaczy 
Akcji, które mają bardziej znaczący zakres niż jest to wymagane przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. 

Statut nie przewiduje wydawania przez Spółkę akcji o szczególnych uprawnieniach. Statut nie przyznaje również ani 
nie przewiduje przyznania indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi uprawnień osobistych. Wydanie przez 
Emitenta akcji o szczególnych uprawnieniach oraz przyznanie indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi Emitenta 
uprawnień osobistych wymaga zmiany Statutu.  

Zmiana praw posiadaczy Akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością trzech czwartych 
głosów oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. 

URSUS S.A. 

INVEST  MOT SP. Z. O.O. 

Andrzej Zarajczyk 

POL-MOT Holding S.A.  
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Opis zasad określających sposób zwoływania zwyczajnych dorocznych walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz 
nadzwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy, włącznie z zasadami uczestnictwa w nich 

Opis zasad określających sposób zwoływania zwyczajnych dorocznych walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz 
nadzwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy, włącznie z zasadami uczestnictwa w nich został 
zaprezentowany w Rozdziale 17, pkt. 17.9 (Opis praw, włącznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, związanych z 
Akcjami Oferowanymi oraz procedury wykonywania tych praw). 

Postanowienia Statutu lub regulaminów Emitenta, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub 
uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem. 

W Statucie oraz regulaminach Emitenta brak jest postanowień, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie 
lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem. 

Wskazanie postanowień Statutu lub regulaminów Emitenta, jeśli takie istnieją, regulujących progową wielkość 
posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza. 

W Statucie oraz regulaminach Emitenta brak jest postanowień regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po 
przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza. 

Opis warunków nałożonych zapisami Statutu, jej regulaminami Emitenta, którym podlegają zmiany kapitału, jeżeli 
zasady te są bardziej rygorystyczne niż określone wymogami obowiązującego prawa. 

W Statucie oraz regulaminach Emitenta brak jest postanowień wprowadzającym zasady dla zmiany kapitału 
zakładowego, które są bardziej rygorystyczne niż określone wymogami obowiązującego prawa. 

 

 

12.8. Udziały w innych przedsiębiorstwach 

Poza wymienionym powyżej URSUS sp. z o.o., OBR MOTO Lublin sp. z o.o. oraz Bioenergia Invest S.A. tj. spółkami 
wchodzącymi w skład Grupy URSUS, Emitent nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach, w których 
posiadany przez Emitenta udział może mieć znaczący wpływ na ocenę jego aktywów i pasywów, sytuacji finansowej 
oraz zysków i strat.  
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13. ZARZĄDZANIE I NADZÓR 
 

13.1. Zarząd 

13.1.1. Zarząd 

Organem zarządzającym Emitenta jest Zarząd. Zarząd działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, 
Statutu oraz Regulaminu Zarządu (które obecne brzmienie zatwierdzone zostało uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 30 
maja 2012 roku), które określają w szczególności skład Zarządu i jego kompetencje.  

Zarząd jest odpowiedzialny za prowadzenie bieżącej działalności Emitenta oraz reprezentuje Emitenta na zewnątrz 
wobec osób trzecich. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem działalności Emitenta niezastrzeżone przez prawo i 
Statut do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. 
Szczegółowy zakres uprawnień Zarządu określony jest w § 8 oraz § 9 Regulaminu Zarządu. 

Zgodnie z § 16 ust. 1 Statutu, Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków. Zgodnie z § 16 ust. 2 Statutu, 
członków Zarządu, w tym prezesa i wiceprezesa/wiceprezesów powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując 
Zarząd, Rada Nadzorcza ustala liczbę członków i ich funkcje. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w 
czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.  

Zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu, członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy pełne 
lata obrotowe (przed zmianą Statutu Emitenta dokonaną uchwałą z dnia 30 maja 2012 r. kadencja liczona była w 
latach; obecni członkowie zarządu zostali powołani pod rządami Statutu przed tą zmianą). Ponowne powołanie tej 
samej osoby na członka Zarządu jest dopuszczalne. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż rok przed upływem 
bieżącej kadencji członka Zarządu ( § 16 ust. 4 Statutu). Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia 
Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji 
członka Zarządu, również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu ( § 16 ust. 5 Statutu). 
Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany ( § 16 ust. 6 Statutu).  

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków oraz do podpisywania w imieniu Emitenta, w przypadku 
Zarządu wieloosobowego, konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu 
łącznie z prokurentem ( § 18 Statutu) Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać 
prokurę może każdy członek Zarządu. 

Przy zawieraniu umów z członkami Zarządu, Emitenta reprezentuje członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę 
Nadzorczą ( § 20 Statutu). Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też 
uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako współwłaściciel lub członek władz, jak również w innej formie świadczyć 
pracy na rzecz takiej spółki bez uzyskania zgody Rady Nadzorczej ( § 12 Regulaminu). W razie sprzeczności 
interesów Emitenta z osobistymi interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych, członek 
Zarządu powinien powstrzymać się od rozstrzygania tych spraw i żądać, by zostało to zaznaczone w protokole z 
posiedzenia Zarządu ( § 12 Regulaminu).  

Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia 
spraw Emitenta ( § 22 Statutu).  

Dyrektor zakładu oraz dyrektorzy oddziałów są uprawnieni do jednoosobowego wykonywania wszystkich czynności z 
zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych odpowiednio w zakładzie oraz w oddziałach. 

Regulamin Zarządu zawiera również postanowienia określające zasady organizowania posiedzeń Zarządu, tryb 
sporządzania i ewidencji uchwał oraz protokołów z posiedzeń Zarządu. 

 

13.1.2. Skład Zarządu 

Na Datę Prospektu, Zarząd składa się z czterech członków: 

 Adama Dobielińskiego – prezesa Zarządu, 

 Karola Zarajczyka – wiceprezesa Zarządu, 

 Jana Wielgusa – członka Zarządu, 

 Wojciecha Zachorowskiego – członka zarządu. 

Na Datę Prospektu, na mocy uchwały Zarządu podjętej w dniu 18 kwietnia 2012 roku, w Emitencie powołany jest 
prokurent Pani Agnieszka Wiśniewska, zatrudniona w Emitencie na stanowisku głównej księgowej oraz na mocy 
uchwały Zarządu podjętej w dniu 29 marca 2010 r. prokurent Pan Marcin Matusewicz, zatrudniony w Emitencie na 
stanowisku zastępcy Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego. 

W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące członków Zarządu.  
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Tabela: Informacje dotyczące członków Zarządu 

Imię i nazwisko Wiek Data 
rozpoczęcia 

obecnej 
kadencji 

(data 
powołania) 

Data upływu   
obecnej 

kadencji** 

Data wygaśnięcia 
mandatu*** 

Adres miejsca pracy 

Adam Dobieliński 64 
28.06.2010 r. 

(28.06.2010 r.) 
28.06.2013 r. 

 
Dzień odbycia WZA 
zatwierdzającego 

sprawozdanie 
finansowe za rok 
obrotowy 2013 

 

ul. Fabryczna 21 

11-040 Dobre Miasto 

Karol Zarajczyk 33 
28.06.2010 r. 

(28.06.2010 r.) 
 

28.06.2013 r. 

 
Dzień odbycia WZA 
zatwierdzającego 

sprawozdanie 
finansowe za rok 
obrotowy 2013 

 

ul. Fabryczna 21 
11-040 Dobre Miasto 

Jan Wielgus 70 
28.06.2010 r. 

(28.06.2010 r.) 
28.06.2013 r. 

 
Dzień odbycia WZA 
zatwierdzającego 

sprawozdanie 
finansowe za rok 
obrotowy 2013 

 

ul. Mełgiewska 7-9 
20-952 Lublin 

Wojciech 
Zachorowski 

51 
28.06.2010 r. 
(01.07.2011 r) 

28.06.2013 r. 

 
Dzień odbycia WZA 
zatwierdzającego 

sprawozdanie 
finansowe za rok 
obrotowy 2013 

 

ul. J. Kochanowskiego 45 
01-864 Warszawa 

 

* Kadencja zarządu wspólna 
** Członkowie Zarządu zostali powołani na kadencje liczone w latach (kalendarzowych), 
*** Przy założeniu, że zwyczajne walne zgromadzenie Emitenta zatwierdzające sprawozdanie finansowe za rok 2012 odbędzie się 
przed dniem 28.06.2013 r. 

 

Poniżej zostały przedstawione informacje o posiadanej wiedzy, kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym każdego z 
członków Zarządu. 

Adam Dobieliński – prezes Zarządu 

wykształcenie: wyższe 

ukończył w roku 1971 studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym 
Technologicznym Politechniki Poznańskiej w zakresie mechaniki 
(specjalność: obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn), 
uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika. 

przebieg pracy zawodowej: 1971 - 1979 – Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu - 
praca na stanowiskach: konstruktora, technologa, kierownika Działu 
Technologicznego, głównego inżyniera Fabryki i kierownika Fabryki; 

1979 - 1993 – Fabryka Samochodów Rolniczych ,,POLMO” w Poznaniu - 
praca na stanowiskach: zastępcy dyrektora Fabryki ds. produkcji, a od 
roku 1981 dyrektora Fabryki; 

1993 - 2001 – Volkswagen Poznań sp. z o.o. - członek zarządu; 

2001 - 2007 – Totalizator Sportowy sp. z o.o.- dyrektor oddziału w 
Poznaniu; 

2007 - 2008 – POL-MOT Holding S.A.- pełnomocnik prezesa zarządu ds. 
nowych uruchomień; 

2008 - 2009 – wiceprezes Zarządu; 

2009 - obecnie – prezes Zarządu. 
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Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Adam Dobieliński: 

 nie prowadzi żadnej działalności poza Emitentem;  

 poza funkcjami wymienionym powyżej, w okresie ostatnich pięciu lat, nie był członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakichkolwiek spółek osobowych i kapitałowych; 

 w okresie ostatnich pięciu lat ani na Datę Prospektu nie posiadał ani nie posiada akcji,  nie był ani nie jest 
wspólnikiem jakichkolwiek spółek kapitałowych i spółek osobowych czy spółek cywilnych;  

 w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego, nadzorującego oraz 
administracyjnego albo osoby zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które  znalazły się w stanie 
upadłości, likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny; 

 w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek podmiotu lub zakazu uczestnictwa w 
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek podmiotu, a także w stosunku do jego osoby nie zostały 
wydane jakiekolwiek wyroki związane z przestępstwami oszustwa, jak również nie przedstawiono żadnych 
oskarżeń publicznych ani sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych 
organizacji zawodowych); 

 pomiędzy Adamem Dobielińskim a Emitentem oraz osobami wchodzącymi w skład jego organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla nie 
występują żadne powiązania rodzinne.  

 

Karol Zarajczyk - wiceprezes Zarządu  

wykształcenie: wyższe 

ukończył studia magisterskie na kierunku finanse i bankowość w Wyższej 
Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w 
Warszawie (1999-2004) (specjalizacja inwestycje kapitałowe); dodatkowo 
ukończył studia podyplomowe The Executive Training Programme 
(stypendium Komisji Europejskiej) na następujących uczelniach: SDA 
Bocconi School of Management in Milan, The School of Oriental and 
AfricanStudies - University of London, SCIENCES PO Paris, Waseda 
University Tokyo Japan 

 

przebieg pracy zawodowej 2005 - 2008 – dyrektor wykonawczy, członek zarządu spółki Ital-Mot sp. z 
o.o.; 

2007 - 2007 – pracownik działu sprzedaży samochodów FIAT i Alfa 
Romeo w Fiat Group Automobiles Japan, 

2008 - 2009 – dyrektor ekonomiczno-finansowy w Emitencie, 

2004 - obecnie – specjalista ds. finansowych w POL-MOT Holding S.A., 

2009 - obecnie – członek rady nadzorczej Bioenergia Invest S.A. 

2009 - obecnie– wiceprezes Zarządu i dyrektor ekonomiczno-finansowy 
w Emitencie. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Karol Zarajczyk:  

 poza wskazaną powyżej, Karol Zarajczyk nie prowadzi żadnej innej działalności poza Emitentem;  

 poza funkcjami wymienionym powyżej, w okresie ostatnich pięciu lat, nie był członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych innych spółek osobowych i kapitałowych; 

 w okresie ostatnich pięciu lat ani na Datę Prospektu nie posiadał ani nie posiada akcji,  nie był ani nie jest 
wspólnikiem spółek kapitałowych i spółek osobowych czy spółek cywilnych, z wyjątkiem spółki Bioenergia 
Invest S.A. , w której Karol Zarajczyk posiada 227.000 akcji oraz spółki INVEST-MOT sp.  z o.o., w której 
Karol Zarajczyk posiada 23 udziały. 

 w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego, nadzorującego oraz 
administracyjnego albo osoby zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które  znalazły się w stanie 
upadłości, likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny; 

 w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek podmiotu lub zakazu uczestnictwa w 
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zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek podmiotu, a także w stosunku do jego osoby nie zostały 
wydane jakiekolwiek wyroki związane z przestępstwami oszustwa, jak również nie przedstawiono żadnych 
oskarżeń publicznych ani sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych 
organizacji zawodowych); 

 Karol Zarajczyk jest synem przewodniczącego Rady Nadzorczej - Andrzeja Zarajczyka; poza tym nie 
występują powiązania rodzinne pomiędzy Karolem Zarajczykiem a Emitentem oraz osobami wchodzącymi w 
skład jego organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz osobami zarządzającymi 
wyższego szczebla; 

 

Jan Wielgus – członek zarządu 

wykształcenie: wyższe 

ukończył Akademię Rolniczą w Lublinie i uzyskał tytuł magistra inżyniera 
w zakresie silników spalinowych; Jan Wielgus posiada ukończone kursy 
w zakresie zarządzania do rad nadzorczych i spółek oraz zarządzania 
zasobami ludzkimi. 

przebieg pracy zawodowej: 1961 - 1974 – inspektor obsługi technicznej w Fabryce Samochodów 
Ciężarowych w Lublinie; 

1974 - 1980 – specjalista obsługi samochodów Fiat 125p i 126p w 
Czechosłowacji; 

1980 - 1990 – kierownik działu w Fabryce Samochodów Ciężarowych w 
Lublinie; 

1990 - 2001 – dyrektor montażu samochodów i ośrodka badawczo-
rozwojowego w Daewoo Motor Polska w Lublinie; 

2002 - 2007 – wiceprezes zarządu do spraw technicznych w Intrall-
Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Lublinie; 

2007 - 2008 – dyrektor rozwoju w Emitencie; 

2009 - obecnie – członek Zarządu. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Jan Wielgus:  

 nie prowadzi żadnej działalności poza Emitentem;  

 poza funkcjami wymienionym powyżej, w okresie ostatnich pięciu lat, nie był członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakichkolwiek spółek osobowych i kapitałowych; 

 w okresie ostatnich pięciu lat ani na Datę Prospektu nie posiadał ani nie posiada akcji, nie był ani nie jest 
wspólnikiem jakichkolwiek spółek kapitałowych i spółek osobowych czy spółek cywilnych;  

 w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego, nadzorującego oraz 
administracyjnego albo osoby zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które  znalazły się w stanie 
upadłości, likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny; 

 w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek podmiotu lub zakazu uczestnictwa w 
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek podmiotu, a także w stosunku do jego osoby nie zostały 
wydane jakiekolwiek wyroki związane z przestępstwami oszustwa, jak również nie przedstawiono żadnych 
oskarżeń publicznych ani sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych 
organizacji zawodowych); 

 pomiędzy Janem Wielgusem a Emitentem oraz osobami wchodzącymi w skład jego organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla nie 
występują żadne powiązania rodzinne.  

 

Wojciech Zachorowski – członek Zarządu 

wykształcenie: wyższe 

ukończył Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki 
Warszawskiej w specjalności samochody i ciągniki, uzyskując tytuł 
magistra inżyniera mechanika 
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przebieg pracy zawodowej : 1988 - specjalista ds. techniczno-cenowych PHZ POL-MOT; 

1989-1990 - handlowiec w dziale importu samochodów ciężarowych PHZ 
POL-MOT; 

1990-1991 - przedstawiciel PHZ POL-MOT w Austrii; 

1991-1992 - kierownik działu kooperacji przemysłowej z Zagranicą w 
PHZ POL-MOT; 

1992-1993 - zastępca dyrektora działu importu w POL-MOT Trading sp. z 
o.o.; 

1994-1996 - członek zarządu POL-MOT Electronics sp. z o.o.; 

1996-1997 - zastępca dyrektora rozwoju w POL-MOT Holding; 

1997-2002 – członek zarządu POL-MOT Holding S.A.; 

2002-2003 - prezes zarządu spółki IT Future Polska sp. z o.o.; 

2002-2005 – w ramach własnej działalności BDC Polska Wojciech 
Zachorowski kontynuował współpracę z Grupą POL-MOT Holding jako 
zewnętrzny konsultant, biorąc udział również w kolejnych latach w 
projektach związanych z dystrybucją samochodów, siecią sprzedaży 
ciągników i maszyn rolniczych oraz planami przejęć spółek; w ostatnim 
okresie uczestniczył w realizacji budowy sieci sprzedaży i serwisu 
samochodów pick-up marki Grand Tiger, produkowanych przez Emitenta 

1996 – obecnie - przewodniczący rady nadzorczej spółki TIMEX S. A.  

01.07.2011- obecnie - członek Zarządu. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Wojciech Zachorowski:  

 poza wskazaną powyżej, Wojciech Zachorowski nie prowadzi żadnej innej działalności poza Emitentem;  

 poza funkcjami wymienionym powyżej, w okresie ostatnich pięciu lat, nie był członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakichkolwiek spółek osobowych i kapitałowych; 

 w okresie ostatnich pięciu lat ani na Datę Prospektu nie posiadał ani nie posiada akcji, nie był ani nie jest 
wspólnikiem jakichkolwiek spółek kapitałowych i spółek osobowych czy spółek cywilnych, z wyjątkiem 
uczestnictwa w spółce IT Future Polska sp. z o.o., w której Wojciech Zachorowski posiada obecnie 33,3% 
udziałów w kapitale zakładowym; 

 w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego, nadzorującego oraz 
administracyjnego albo osoby zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które  znalazły się w stanie 
upadłości, likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny; 

 w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek podmiotu lub zakazu uczestnictwa w 
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek podmiotu, a także w stosunku do jego osoby nie zostały 
wydane jakiekolwiek wyroki związane z przestępstwami oszustwa, jak również nie przedstawiono żadnych 
oskarżeń publicznych ani sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych 
organizacji zawodowych); 

 pomiędzy Wojciechem Zachorowskim a Emitentem oraz osobami wchodzącymi w skład jego organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla nie 
występują żadne powiązania rodzinne.  

 

13.1.3. Wynagrodzenia i inne świadczenia członków Zarządu 

Na Datę Prospektu, członkowie Zarządu są zatrudnieni na podstawie umów o pracę zawartych na czas określony 
pełnienia stosownej funkcji w Zarządzie przedłużony o siedem dni roboczych. Członkowie Zarządu mają ustalone 
wynagrodzenie zasadnicze. Członkom Zarządu przysługują nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne lub rentowe 
oraz świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych na zasadach obowiązujących pracowników Emitenta. Ponadto 
Panu Adamowi Dobielińskiemu, Panu Karolowi Zarajczykowi, Panu Wojciechowi Zachorowskiemu i Panu Tomaszowi 
Horbalowi przysługują roczne premie na warunkach określonych w poszczególnych umowach o pracę, tj. w wysokości 
stanowiącej równowartość odpowiednio 3,0 % (w przypadku prezesa Zarządu i wiceprezesa Zarządu) albo 2 % (w 
przypadku pozostałych członków Zarządu) zysku netto do podziału za każdy ostatni rok obrotowy, ustalanej w 
przypadku pełnienia funkcji przez część roku obrotowego w stopniu proporcjonalnym do czasu pełnienia funkcji z 
zaokrągleniem do pełnego miesiąca. Zgodnie z postanowieniami umów wypłata premii rocznej będzie następować w 
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ciągu 30 dni od zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, zaś roczna 
premia nie przysługuje w przypadku zaprzestania pełnienia funkcji w wyniku odwołania lub złożenia rezygnacji 
Członkowie Zarządu są również uprawnieni do otrzymania odszkodowania i odpraw w przypadku rozwiązania umowy 
o pracę w wysokości umownej oraz wynikającej z przepisów prawa pracy, a także określonego w poszczegó lnych 
umowach o pracę odszkodowania z tytułu zachowania poufności i powstrzymania się od działalności konkurencyjnej.  

Wszystkim członkom Zarządu przysługuje prawo do używania samochodu służbowego (w określonych limitach) oraz 
Panu Karolowi Zarajczykowi oraz Panu Adamowi Dobielińskiemu przysługuje limit na wynajem lokalu mieszkalnego w 
wysokości 6.000 zł brutto.  

Na Datę Prospektu w Emitencie oraz pozostałych spółkach Grupy URSUS nie występują świadczenia warunkowe lub 
odroczone przysługujące członkom Zarządu.  

W roku 2011, łączna wysokość wynagrodzenia i świadczeń dodatkowych wypłaconych przez Emitenta oraz pozostałe 
spółki Grupy URSUS osobom pełniącym w tym okresie funkcję członka Zarządu wyniosła odpowiednio 903 534 
zł*oraz 0 (zero) zł. 

____________________________ 
* W sprawozdaniu Zarządu Emitenta z działalności Spółki za 2011 rok zaistniała omyłka rachunkowa i podana została błędnie kwota 
905 534 zł. 

 
Zasady oraz wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, poprzez indywidualne negocjac je z 
osobami powoływanymi do Zarządu, w normalnym toku działania Rady Nadzorczej. 

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe informacje na temat wysokości wynagrodzenia wypłaconego przez 
Emitenta oraz pozostałe Spółki Grupy URSUS osobom pełniącym w roku 2011 funkcję członka Zarządu.  

Tabela: Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu w roku 2011.* 

Imię i nazwisko Funkcja Wynagrodzenie 
brutto wypłacone w 

roku 2011 r. (zł)
 

Świadczenia 
dodatkowe 
wypłacone/ 

przyznane przez 
Spółkę za 2011 r. 

(zł) 

Wynagrodzenie 
wypłacone przez 
Spółki Zależne w 

roku 2011 (zł) 

Świadczenia 
dodatkowe 

wypłacone przez 
Spółki Zależne za 

2011 r. (zł) 

Adam Dobieliński 
prezes 

Zarządu 
182 880,00** 72 040,00 0 0 

Karol Zarajczyk 
wiceprezes 

Zarządu 
170 880,00** 72 040,00 0 0 

Jan Wielgus 
członek 

Zarządu 
132 000,00 23 003,00***** 0 0 

Wojciech 

Zachorowski*** 

członek 

Zarządu 
60 000,00 40,00 0 0 

Tomasz 

Horbal*** 

członek 

Zarządu 
89 760,00**** 55 507,14 0 0 

Źródło: Emitent 

*Różnica z danymi wynikającymi ze sprawozdania finansowego Emitenta za 2011 rok wynikają z ujęcia w sprawozdaniu całkowitych 
kosztów zatrudnienia członków zarządu (kwotę wynagrodzeń brutto wraz z tzw. narzutami pracodawcy: składki emerytalno-rentowe, 
na fundusz pracowniczy itp). 
** Część wynagrodzenia w wysokości 2.880,00 zł brutto została wypłacona jako premia roczna  na podstawie umowy o pracę, 
***Pan Tomasz Horbal pełnił funkcje członka Zarządu do 30.06.2011 r. Pan Wojciech Zachorowski pełni funkcję członka Zarządu od 
01.07.2011 r. Świadczenia dodatkowe: ekwiwalent za niewykorzystany urlop 18.857,14 zł, umowa zakaz konkurencji 3.000,00 zł; 
nagroda uznaniowa 9.650,00 zł; dodatek mieszkaniowy 24.000,00 zł 
**** Część wynagrodzenia w wysokości1.760,00 zł brutto  została wypłacona jako premia roczna  na podstawie umowy o pracę. 
***** Pan Jan Wielgus premia uznaniowa w wysokości 22.963,00 zł  

13.1.4. Informacje o umowach o pracę/o świadczenie usług członków organów administracyjnych, 
zarządzających z Emitentem lub którymkolwiek z jego podmiotów zależnych określających 
świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy 

 

W przypadku rozwiązania umowy o pracę z członkami Zarządu (w tym prezesem i wiceprezesem), przysługuje im  
odprawa w wysokości określonej w poszczególnych umowach o pracę oraz odszkodowanie wynikające z przepisów 
prawa pracy. Każdemu członkowi Zarządu (w tym prezesowi i wiceprezesowi) przysługuje odprawa w wysokości 
trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego z ostatniego miesiąca, 
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Nie istnieją umowy o pracę/świadczenie usług zawarte przez członków Zarządu (w tym prezesa i wiceprezesa) z 
pozostałymi Spółkami z Grupy URSUS. 

 

13.1.5. Konflikt interesów dotyczący członków Zarządu 

Według wiedzy Emitenta i stosownie do oświadczeń przekazanych przez członków Zarządu, na Datę Prospektu nie 
istnieje żaden konflikt interesów pomiędzy obowiązkami członków Zarządu wobec Emitenta a ich prywatnymi 
interesami lub innymi obowiązkami, poza wymienionymi poniżej: 

Karol Aleksander Zarajczyk – pełniący funkcję wiceprezesa Zarządu jest synem Andrzeja Zarajczyka - 
przewodniczącego Rady Nadzorczej. Istniejąca więź osobista pomiędzy wymienionymi osobami może w szczególnych 
sytuacjach utrudniać wykonywanie przez Andrzeja Zarajczyka funkcji w organie nadzoru Emitenta, w odniesieniu do 
Karola Andrzeja Zarajczyka.  

 

13.1.6. Umowy i porozumienia z członkami Zarządu 

Pan Adam Dobieliński jest zatrudniony jako prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Spółki, Dyrektor Zakładu Spółki w 
Dobrym Mieście na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 20.11.2009 r. (zmienionej aneksem nr 1 z dnia 
07.09.2010 r.) na czas pełnienia przez niego funkcji prezesa Zarządu przedłużony o siedem dni roboczych. Umowa ta 
jest również obowiązująca w przypadku powołania Pana Adama Dobielińskiego na prezesa Zarządu kole jnej kadencji 
Zarządu bezpośrednio następującej po kadencji do końca której Pan Adam Dobieliński pełnił tę funkcję.   

Pan Karol Zarajczyk jest zatrudniony jako wiceprezes Zarządu – Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy Spółki na 
podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 20.11.2009 r. (zmienionej aneksem nr 1 z dnia 07.09.2010 r.) na czas 
pełnienia przez Pana Karola Zarajczyka funkcji Wiceprezesa Zarządu przedłużony o siedem dni roboczych. Umowa ta 
jest również obowiązująca w przypadku powołania Pana Karola Zarajczyka na wiceprezesa Zarządu kolejnej kadencji 
Zarządu bezpośrednio następującej po kadencji do końca której Pan Karol Zarajczyk pełnił tę funkcję.  Nadto, 
pomiędzy Emitentem i Panem Karolem Zarajczykiem pełniącym funkcję wiceprezesa Zarządu została zawarta umowa 
o podnoszenie kwalifikacji w formach pozaszkolnych oraz o refundację kosztów ww. nauki, datowana na dzień 12 
października 2011 r.  

Pan Jan Wielgus jest zatrudniony jako członek Zarządu – Dyrektor Oddziału Spółki w Lublinie – Dyrektor Rozwoju na 
podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 30.06.2008 r. (zmienionej aneksem nr 1 z dnia 07.09.2010 r.) na czas 
pełnienia przez Pana Jana Wielgusa funkcji Członka Zarządu przedłużony o siedem dni roboczych. Umowa ta jest 
również obowiązująca w przypadku powołania Pana Jana Wielgusa na Członka Zarządu kolejnej kadencji Zarządu 
bezpośrednio następującej po kadencji do końca której Pan Jan Wielgus pełnił tę funkcję.  

Pan Wojciech Zachorowski jest zatrudniony jako Członek Zarządu – Dyrektor Marketingu i Handlu Spółki na podstawie 
umowy o pracę zawartej w dniu 30.06.2011 r. na czas pełnienia przez Pana Wojciecha Zachorowskiego funkcji 
Członka Zarządu przedłużony o siedem dni roboczych. Umowa ta jest również obowiązująca w przypadku powołania 
Pana Wojciecha Zachorowskiego na Członka Zarządu kolejnej kadencji Zarządu bezpośrednio następującej po 
kadencji do końca której Pan Wojciech Zachorowski pełnił tę funkcję.  

 

13.1.7. Umowy i porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi osobami, 
na mocy których powołano członków Zarządu 

Według wiedzy Emitenta i stosownie do oświadczeń przekazanych przez członków Zarządu, brak jest jakichkolwiek 
umów i porozumień ze znaczącymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami Emitenta i innymi osobami, na mocy 
których członkowie Zarządu (w tym prezes i wiceprezes) zostali powołani do Zarządu. 

 

13.1.8. Akcje i opcje na Akcje posiadane przez członków Zarządu 

Na Datę Prospektu członkowie Zarządu nie posiadają żadnych Akcji ani opcji na Akcje. 

 

13.2. Rada Nadzorcza 

 

13.2.1. Rada Nadzorcza 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Emitenta we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada 
Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu, oraz Regulaminu Rady Nadzorczej 
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(którego obecne brzmienie zostało przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nr 425/2012 z dnia 30 maja 2012 r., które 
określają w szczególności jej skład i kompetencje.  

Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, w tym przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego ( 
§ 23 ust 1 oraz ust. 2 Statutu). Członkowie Rady są powoływani i odwoływani uchwałami Walnego Zgromadzenia, na 
okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata ( § 23 ust 3 Statutu). Dopuszczalne jest ponowne powołanie tej samej 

osoby na członka Rady Nadzorczej, jednak powołanie takie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem 
bieżącej kadencji Rady Nadzorczej ( § 23 ust 4 Statutu). Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem 
odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia 
funkcji członka Rady Nadzorczej, również wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu Rady Nadzorczej ( § 23 
ust 5 Statutu). Członek Rady Nadzorczej może być odwołany w każdej chwili ( § 23 ust 6 Statutu).  

Zgodnie z § 25 ust 2 Statutu, uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na 
posiedzeniu Rady Nadzorczej. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. Uchwały Rady 
Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomienia o posiedzeniu i w posiedzeniu 
uczestniczy co najmniej połowa jej członków. 

 § 24 ust 1 Statutu przewiduje, że członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 
oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jak również przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z tym zastrzeżeniem iż tak podejmowane uchwały nie 
mogą dotyczyć wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu 
oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób (art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych). Z posiedzenia 
Rady Nadzorczej sporządza się protokół ( § 24 ust 2 Statutu).  

Zgodnie z § 26 Statutu, do obowiązków Rady Nadzorczej należy: 

1) ocena sprawozdania finansowego Emitenta za ubiegły rok obrotowy, 

2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta, 

3) ocena innych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Emitenta sporządzonych na mocy 

obowiązujących przepisów, 

4) ocena wniosków Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty Spółki, 

5) zatwierdzenie rocznych i wieloletnich planów działalności Emitenta, w tym finansowych i inwestycyjnych, 

6) przedstawianie wniosku na Walnym Zgromadzeniu o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania 

przez nich obowiązków, 

7) opiniowanie wniosków w innych sprawach wymagających uchwał Walnego Zgromadzenia z wyłączeniem 

spraw rozpatrywanych w trybie art. 405 § 1 ksh oraz spraw wymienionych w § 31 pkt 12 (dotyczącym 

tworzenia kapitału rezerwowego z zysku), 13 (dotyczącym funduszy celowych) i 14 (dotyczącym 

przeznaczenia/podziału zysku) Statutu Spółki, 

8) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Emitenta, regulaminu Zarządu oraz regulaminów gospodarowania 

funduszami celowymi Emitenta z wyłączeniem regulaminu świadczeń socjalnych, 

9) udzielanie zgody w sprawach określonych w § 6 Statutu, 

10) udzielanie zgody na nabywanie, zbywanie lub obciążanie – nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału 

w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym, 

11) ustalanie liczby członków Zarządu danej kadencji, w tym liczby wiceprezesów, 

12) powoływanie i odwoływanie prezesa, wiceprezesa/wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu, 

13) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu i likwidatora/likwidatorów Emitenta, 

14) umocowanie jednego z członków Rady Nadzorczej do jednoosobowego reprezentowania Emitenta z 

umowach z członkami Zarządu i likwidatorem/likwidatorami Emitenta oraz udzielanie członkom Zarządu 

zezwoleń do zajmowania się interesami konkurencyjnymi, uczestniczenia w spółce konkurencyjnej jako 

wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczenia w 

innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu, a także udziału w konkurencyjnej spółce 

kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź 

prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu, 

15) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także 

delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, 

16) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Emitenta kredytów/pożyczek w przypadku przekroczenia 

zaangażowania Emitenta z tych tytułów powyżej równowartości w złotych polskich 3.000.000 EUR, 

17) wyrażanie zgody na udzielanie przez Emitenta pożyczek, gwarancji lub poręczeń w przypadku przekroczenia 

zaangażowania Emitenta z tych tytułów powyżej równowartości w złotych polskich 250.000 EUR, 

18) wyrażanie zgody na zbywanie i obciążanie udziałów/akcji w innych podmiotach, 

19) wybieranie firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Emitenta, 

20) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu, 

21) na wniosek Zarządu – tworzenie i znoszenie, stosownie do potrzeb, funduszy celowych w Emitencie, z 

zastrzeżeniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wymienionym w § 13 ust. 1 Statutu, 
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22) powoływanie i odwoływanie likwidatora/likwidatorów Emitenta, 

23) inne, a niewymienione powyżej, określone w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. 

Z wykonania powyższych obowiązków Rada składa corocznie sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu.  

Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Emitenta oraz występować do Zarządu z wnioskami i 
inicjatywami. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub 
inicjatywy Rady nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty ich złożenia. ( § 27 Statutu). 

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. 
Posiedzenia zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w 
terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku ( § 28 Statutu). 

W sytuacjach niecierpiących zwłoki, gdy wymaga tego interes Spółki Przewodniczący Rady może zarządzić podjęcie 
uchwały bez zwoływania posiedzenia Rady, w trybie głosowania pisemnego z wykorzystaniem faksu. Uchwała jest 
ważna, jeżeli na ten tryb głosowania wyrazi pisemną zgodę co najmniej 2/3 członków Rady i uchwała zostanie przyjęta 
co najmniej zwykłą większością głosów.  

Do zgłaszania kandydatów na Prezesa, Wiceprezesa/Wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu (kandydat) 
uprawniony jest każdy członek Rady. Przewodniczący Rady inicjuje formę naboru kandydatów. W przypadku oferty 
„otwartej” Rada w formie uchwały określa formę, tryb i treść ogłoszenia, w tym warunki jakie winien spełniać kandydat. 
Każdy z kandydatów powinien w formie pisemnej przedstawić co najmniej życiorys zawierający m.in. opis 
posiadanego wykształcenia , praktyki zawodowej (przebieg zatrudnienia) oraz złożyć oświadczenia o woli 
kandydowania na członka Zarządu i o spełnianiu warunku określonego w art. 18 § 2 ksh. Po ustaleniu listy 
kandydatów na Prezesa, Wiceprezesa/Wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu, przewodniczący posiedzenia 
Rady zarządza głosowanie nad każda kandydaturą oddzielnie. Członkiem Zarządu określonej funkcji (Prezesa, 
Wiceprezesa, pozostałego/pozostałych członka/członków) zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów, 
co najmniej jednak zwykłą większość głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów , 
przewodniczący posiedzenia Rady zarządza ponowne głosowanie z wyłączeniem kandydata, który uzyskał 
najmniejszą liczbę głosów. Głosowania zarządzane są do momentu uzyskania przez kandydata/kandydatów 
wymaganej liczby głosów. Do składania wniosków dotyczących liczby (również jej zmiany) członków Zarządu, jak 
również zmian osobowych (powołania, odwołania) w Zarządzie Spółki uprawnieni są wszyscy członkowie Rady. 
Głosowania w sprawie powołania lub odwołania członka Zarządu są tajne ( § 13 Regulaminu Rady Nadzorczej). 

Walne Zgromadzenie może przyznać wszystkim lub niektórym członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie za 
pełnienie obowiązków w Radzie Nadzorczej ( § 29 Statutu). 

 

13.2.2. Skład Rady Nadzorczej 

 

Na Datę Prospektu, Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków: 

 Andrzeja Zarajczyka– przewodniczącego Rady Nadzorczej, 

 Henryka Goryszewskiego – wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,  

 Zbigniewa Janasa – członka Rady Nadzorczej, 

 Pawła Gilewskiego – członka Rady Nadzorczej, 

 Michała Szwondera – członka Rady Nadzorczej, 

 Zbigniewa Nity - członka Rady Nadzorczej. 

 

W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej.  

Tabela: Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej 

Imię i nazwisko Wiek Data 
rozpoczęcia 

obecnej 
kadencji 

Data upływu   
obecnej kadencji 

Data wygaśnięcia 
mandatu* 

Adres miejsca pracy 

Andrzej Zarajczyk 62 l. 24.06.2009 24.06.2012 

Dzień odbycia WZA 
zatwierdzającego 

sprawozdanie 
finansowe za rok 
obrotowy 2012 

ul. Rajców 10 

00-220 Warszawa 

Henryk 
Goryszewski 

71 l. 24.06.2009 24.06.2012 

Dzień odbycia WZA 
zatwierdzającego 

sprawozdanie 
finansowe za rok 

Kancelaria Radców 
Prawnych 

H. Goryszewski, B. 
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obrotowy 2012 Nieszczerzewski spółka 
partnerska 

00-957 Warszawa, ul. 
Czerniakowska 81/83 

Szkoła Wyższa im. 
Pawła Włodkowica w 
Płocku, 09-402 Płock, 

ul. Kilińskiego 12 

Zbigniew Janas 59 l. 24.06.2009 24.06. 2012 

Dzień odbycia WZA 
zatwierdzającego 

sprawozdanie 
finansowe za rok 
obrotowy 2012 

ul. Pasaż Ursynowski 
1/127 

02-784 Warszawa 

Paweł Gilewski 47 l. 24.06.2009 24.06. 2012 

Dzień odbycia WZA 
zatwierdzającego 

sprawozdanie 
finansowe za rok 
obrotowy 2012 

ul. Rajców 10 

00-220 Warszawa 

Michał Szwonder 42 l. 24.06.2009 24.06. 2012 

Dzień odbycia WZA 
zatwierdzającego 

sprawozdanie 
finansowe za rok 
obrotowy 2012 

.ul. Rajców 10 

00-220 Warszawa 

 

Zbigniew Nita 66 l. 24.06.2009 24.06. 2012 

Dzień odbycia WZA 
zatwierdzającego 

sprawozdanie 
finansowe za rok 
obrotowy 2012 

Instytut Mechaniki i 
Konstrukcji Politechnika 

Warszawska 

Pl. Politechniki 1 

* Walne Zgromadzenie Emitenta zatwierdzające sprawozdanie finansowe za rok 2011 odbyło się przed dniem 24.06.2012 r. 

 

Poniżej zostały przedstawione informacje o posiadanej wiedzy, kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym każdego z 
członków Rady Nadzorczej.  

Andrzej Zarajczyk – przewodniczący Rady Nadzorczej 

wykształcenie: wyższe 

w latach 1972 – 1976 studiował na Uniwersytecie Warszawskim, Instytut 
Nauk Ekonomicznych (posiada tytuł magistra ekonomii) 

przebieg pracy zawodowej: 1971 – 1972 Prasowe Zakłady Graficzne – pomoc rotacji;  

1972 – 1977 Główny Urząd Statystyczny – statystyk;  

1977 – 1982 Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Przemysłu 
Motoryzacyjnego POL-MOT – handlowiec, kierownik sekcji w dziale 
obrotu samochodami ciężarowymi i Autobusami;  

1982 – 1986 Przedstawicielstwo Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego 
Przemysłu Motoryzacyjnego POL-MOT w Belgradzie – ekspert;  

1986 – 1987 POL-MOT Spółka z o.o. – kierownik działu, zastępca 
dyrektora Biura Pojazdów Użytkowych; 

1988 – 1989 POL-MOT Spółka z o.o. – członek zarządu, dyrektor biura 
pojazdów użytkowych;  

1989 – 1997 POL-MOT Spółka z o.o. – dyrektor generalny, prezes 
zarządu;  

1989 – obecnie - prezes Polsko – Bałkańskiej Izby Handlowej; 

1992 – obecnie – prezes INVEST-MOT sp. z o.o.  

1996 – obecnie - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. 
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Koźmińskiego - Członek Rady Powierniczej; 

1997 – obecnie – przewodniczący Rady Nadzorczej; 

1997 – obecnie – prezes zarządu – Dyrektor Generalny POL-MOT 
HOLDING S.A.; 

2001 – obecnie – prezes zarządu POL-MOT d.o.o., Lovran; 

2004 - obecnie – Prezes Związku Pracodawców LEWIATAN; 

2006 – obecnie – przewodniczący rady nadzorczej POL-MOT AUTO S.A. 
(dawniej POL-MOT AUTO sp. z  o.o.); 

2009 – obecnie – członek rady nadzorczej POL-MOT General Brokers 
sp. z o.o.  

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Andrzej Zarajczyk:  

 poza wskazaną powyżej, Andrzej Zarajczyk nie prowadzi żadnej innej działalności;  

 poza funkcjami wymienionym powyżej, w okresie ostatnich pięciu lat, nie był członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakichkolwiek spółek osobowych i kapitałowych; 

 w okresie ostatnich pięciu lat ani na Datę Prospektu nie posiadał ani nie posiada akcji, nie był ani nie jest 
wspólnikiem jakichkolwiek spółek kapitałowych i spółek osobowych czy spółek cywilnych, z wyjątkiem spółki 
POL-MOT HOLDING S.A., w której Andrzej Zarajczyk uczestniczy od 1997 r. i wobec której na Datę 
Prospektu jest podmiotem pośrednio dominującym oraz spółki INVEST-MOT sp. z  o.o., w której Andrzej 
Zarajczyk uczestniczy od 1995 r. i wobec której na Datę Prospektu jest podmiotem dominującym; 

 w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego, nadzorującego oraz 
administracyjnego albo osoby zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które znalazły się w stanie 
upadłości, likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny; 

 w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek podmiotu lub zakazu uczestnictwa w 
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek podmiotu, a także w stosunku do jego osoby nie zostały 
wydane jakiekolwiek wyroki związane z przestępstwami oszustwa, jak również nie przedstawiono żadnych 
oskarżeń publicznych ani sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych 
organizacji zawodowych); 

 Andrzej Zarajczyk jest ojcem Karola Zarajczyka – wiceprezesa Zarządu; poza tym pomiędzy Andrzejem 
Zarajczykiem a Emitentem oraz osobami wchodzącymi w skład jego organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych oraz osobami na stanowiskach kierowniczych nie występują żadne 
powiązania rodzinne. 

Henryk Goryszewski – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  

wykształcenie: wyższe; 

w 1963 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie 
Warszawskim (posiada tytuł magistra prawa), w 1980 r. uzyskał tytuł 
doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji na 
Uniwersytecie Warszawskim 

przebieg pracy zawodowej: 1963 – 1964 Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Warszawie - 
stażysta;  

1965 – 1967 Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Warszawie – 
kierownik Działu Operatywnego Planowania Przewozów Towarowych, 
przemianowanego na Dział Racjonalizacji Przewozów Towarowych;  

1968 – 1972 Ministerstwo Komunikacji – Biuro Taryf PKP – radca, 
starszy radca;  

1972 – 1977 Ministerstwo Komunikacji – Centralny Zarząd Handlowo-
Przewozowy – naczelnik Wydziału Ekspedycyjnego;  

1978 – 1989 PKP Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu – kierownik 
Zakładu Prawa Przewozowego i Taryf przekształconego w Samodzielną 
Pracownię prawa Przewozowego;  

1990 – 1992 Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej – dyrektor 
Departamentu Prawnego;  

1978 – 1992 Uniwersytet Warszawski, wydział Prawa i Administracji – 
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starszy wykładowca w Zakładzie Prawa Obrotu Uspołecznionego 
(obecnie: Katedra Prawa Handlowego); 
 

1996 – 1999 Wyższa Szkoła Służby Społecznej im. Ks. Blachnickiego w 
Suwałkach – Rektor;  

1999 – obecnie - Wyższa Szkoła im. Pawła Włodkowica w Płocku – 
adiunkt, Prodziekan w Filii w Wyszkowie;  

1991 – 1993 poseł do Sejmu I kadencji;  

1997 – 2001 poseł do Sejmu III kadencji;  

1992 – 1993 Wicepremier;  

1994 – 1995 Kancelaria Prezydenta RP – Szef Biura Bezpieczeństwa i 
Sekretarz Komitetu obrony Kraju;  

1994 – 2006 własna Kancelaria Prawna;  

 2006 – obecnie - Kancelaria Radców Prawnych H. Goryszewski, B. 
Nieszczerzewski  spółka partnerska – partner; 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Henryk Goryszewski:  

 poza wskazaną powyżej, Henryk Goryszewski nie prowadzi żadnej innej działalności poza Emitentem;  

 poza funkcjami wymienionym powyżej, w okresie ostatnich pięciu lat, nie był członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakichkolwiek spółek osobowych i kapitałowych; 

 w okresie ostatnich pięciu lat ani na Datę Prospektu nie posiadał ani nie posiada akcji, nie był ani nie jest 
wspólnikiem jakichkolwiek spółek kapitałowych i spółek osobowych czy spółek cywilnych; z wyjątkiem spółki 
Kancelaria Radców Prawnych H. Goryszewski, B. Nieszczerzewski spółka partnerska, w której Henryk 
Goryszewski jest partnerem; 

 w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego, nadzorującego oraz 
administracyjnego albo osoby zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które  znalazły się w stanie 
upadłości, likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny; 

 w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek podmiotu lub zakazu uczestnictwa w 
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek podmiotu, a także w stosunku do jego osoby nie zostały 
wydane jakiekolwiek wyroki związane z przestępstwami oszustwa, jak również nie przedstawiono żadnych 
oskarżeń publicznych ani sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych 
organizacji zawodowych); 

 pomiędzy Henrykiem Goryszewskim a Emitentem oraz osobami wchodzącymi w skład jego organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz osobami na stanowiskach kierowniczych nie 
występują żadne powiązania rodzinne.  

 

Zbigniew Janas – członek Rady Nadzorczej 

wykształcenie: średnie 

Ukończył Technikum Kolejowe im. Rabanowskiego w Warszawie (1968-
1973) – Technik Komunikacji 

przebieg pracy zawodowej: 1974 – 1978 Maszynista Kolejowy w Elektrowozowni Warszawa Ochota;  

1978 – 1981 Zakłady Przemysłu Ciągnikowego URSUS – Elektromonter;  

1986 – 1989 Spółdzielnia Pracy UNICUM – członek i przedstawiciel 
handlowy;  

1988 – 1989 LORAN CKM spółka z o.o. – założyciel i udziałowiec;  

1989 – 2001 poseł na Sejm;  

2002 - obecnie Zbigniew Janas Konsultacje Doradztwo – prowadzący 
działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej 

2007 – obecnie – członek Rady Nadzorczej Emitenta; 

2003 – obecnie – przewodniczący Komitetu Audytu/wiceprzewodniczący 
rady nadzorczej RADPOL S.A.; 
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2011 – obecnie – członek Komitetu Audytu/ członek rady nadzorczej FAM 
S.A. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Zbigniew Janas:  

 poza wskazaną powyżej, Zbigniew Janas nie prowadzi żadnej innej działalności poza Emitentem;  

 poza funkcjami wymienionym powyżej, w okresie ostatnich pięciu lat, nie był członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakichkolwiek spółek osobowych i kapitałowych; 

 w okresie ostatnich pięciu lat ani na Datę Prospektu nie posiadał ani nie posiada akcji, nie był ani nie jest 
wspólnikiem jakichkolwiek spółek kapitałowych i spółek osobowych czy spółek cywilnych;  

 w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego, nadzorującego oraz 
administracyjnego albo osoby zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które  znalazły się w stanie 
upadłości, likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny; 

 w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek podmiotu lub zakazu uczestnictwa w 
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek podmiotu, a także w stosunku do jego osoby nie zostały 
wydane jakiekolwiek wyroki związane z przestępstwami oszustwa, jak również nie przedstawiono żadnych 
oskarżeń publicznych ani sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych 
organizacji zawodowych); 

 pomiędzy Zbigniewem Janasem a Emitentem oraz osobami wchodzącymi w skład jego organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz osobami na stanowiskach kierowniczych nie 
występują żadne powiązania rodzinne.  

 

Paweł Gilewski – członek Rady Nadzorczej 

wykształcenie: wyższe 

w 1992 r. ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Wydział 
Finansów i Statystyki (posiada tytuł magistra), a w 2001 r. studia 
podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunku 
inwestycje kapitałowe; w 1992 r. ukończył kurs maklerski, a w 1994 r. 
kurs doradców finansowych 

przebieg pracy zawodowej: 1992 – 1993 Maxon Spółka z o.o. – dyrektor handlowy;  

1993 – 1997 POL-MOT HOLDING S.A. – dyrektor finansowy;  

1994 – 1997 INVEST-MOT Spółka z o.o. – specjalista ds. finansowych;  

1997 – 1998 Bausparkasse Schwabische Hall AG przedstawicielstwo w 
Polsce – dyrektor finansowy;  

1999 – 2003 INVEST-MOT Spółka z o.o. – specjalista ds. finansowych;  

1998 – obecnie - POL-MOT HOLDING S.A. – zastępca dyrektora 
ekonomiczno-finansowego; 

1998 -2009 – członek rady nadzorczej Timex S.A.; 

2007 – obecnie - członek Rady Nadzorczej Emitenta; 

2011 - obecnie – Dyrektor Rozwoju w POL-MOT Holding S.A.; 

2011 – obecnie – członek rady nadzorczej POL-MOT AUTO S.A. 
(dawniej POL-MOT AUTO sp. z o.o.); 
2009 – obecnie – członek rady nadzorczej POL-MOT General Brokers 
sp. z  o.o.; 
2010 – obecnie – przewodniczący rady nadzorczej Bioenergia Invest S.A. 
2009 – obecnie – doradca zarządu ds. inwestycji w spółce Timex S.A. 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Paweł Gilewski:  

 poza wskazaną powyżej, Paweł Gilewski nie prowadzi żadnej innej działalności poza Emitentem;  

 poza funkcjami wymienionym powyżej, w okresie ostatnich pięciu lat, nie był członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakichkolwiek spółek osobowych i kapitałowych; 

 w okresie ostatnich pięciu lat posiadał akcje spółki Bioenergia Invest S.A., w której posiada obecnie 136.000 
akcji, a ponadto jest aktywnym inwestorem giełdowym, jego udział w spółkach giełdowych nie przekracza 5% 
na walnych zgromadzeniach; poza tym nie posiadał ani na Datę Prospektu nie posiada innych akcji, nie był 
ani na Datę Prospektu nie jest wspólnikiem spółek kapitałowych i spółek osobowych czy spółek cywilnych;  
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 w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego, nadzorującego oraz 
administracyjnego albo osoby zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które znalazły się w stanie 
upadłości, likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny; 

 w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek podmiotu lub zakazu uczestnictwa w 
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek podmiotu, a także w stosunku do jego osoby nie zostały 
wydane jakiekolwiek wyroki związane z przestępstwami oszustwa, jak również nie przedstawiono żadnych 
oskarżeń publicznych ani sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych 
organizacji zawodowych); 

 pomiędzy Pawłem Gilewskim a Emitentem oraz osobami wchodzącymi w skład jego organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz osobami na stanowiskach kierowniczych nie 
występują żadne powiązania rodzinne.  

 

Michał Szwonder – członek Rady Nadzorczej  

wykształcenie: wyższe 

ukończył Politechnikę Warszawską, Wydział Samochodów i Maszyn 
Roboczych – uzyskał tytuł magistra inżyniera (1988-1994), a także 
Wyższą Szkołę Handlu i Finansów Międzynarodowych, kierunek: 
marketing międzynarodowy - uzyskał dyplom MBA (1995-1997) oraz 
kierunek: finanse - uzyskał dyplom MBA (1995-1997). Ponadto Pan 
Michał Szwonder zdał Państwowy Egzamin dla Kandydatów na Członków 
Rad Nadzorczych (1997) 

przebieg pracy zawodowej: 1994 – 1997 FSO S.A. – Departament Planowania i Kontroli, Biuro 
Technologa Zakładu Produkcji Silnika – specjalista, technolog;  

1998 – 1999 Zasada S.A. – Biuro Strategii i Rozwoju, Dział Nadzoru 
Właścicielskiego, Biuro Sterowania Importem – specjalista;  

2000 – 2011 POLMOT HOLDING S.A. – Zespół Nadzoru 
Własnościowego – specjalista;  

2011- obecnie – Dyrektor Nadzoru Właścicielskiego w POL-MOT 
HODING S.A. (obecnie Emitent)  

2004 – 2009. – członek rady nadzorczej ITAL-MOT sp. z o.o; 

2007 – obecnie – członek Rady Nadzorczej Emitenta; 

2005 – obecnie – Wiceprzewodniczący rady nadzorczej POL-MOT AUTO 
S.A. (dawniej POL-MOT AUTO sp. z  o.o); 

2009 – obecnie – członek rady nadzorczej Times S.A.; 

2011 – obecnie -  członek rady nadzorczej POL-MOT RAIL sp. z o.o. 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Michał Szwonder:  

 poza wskazaną powyżej, Michał Szwonder nie prowadzi żadnej innej działalności poza Emitentem;  

 poza funkcjami wymienionym powyżej, w okresie ostatnich pięciu lat, nie był członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakichkolwiek spółek osobowych i kapitałowych; 

 w okresie ostatnich pięciu lat ani na Datę Prospektu nie posiadał ani nie posiada akcji, nie był ani nie jest 
wspólnikiem jakichkolwiek spółek kapitałowych i spółek osobowych czy spółek cywilnych;  

 w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego, nadzorującego oraz 
administracyjnego albo osoby zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które  znalazły się w stanie 
upadłości, likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny; 

 w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek podmiotu lub zakazu uczestnictwa w 
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek podmiotu, a także w stosunku do jego osoby nie zostały 
wydane jakiekolwiek wyroki związane z przestępstwami oszustwa, jak również nie przedstawiono żadnych 
oskarżeń publicznych ani sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych 
organizacji zawodowych); 

 pomiędzy Michałem Szwonderem a Emitentem oraz osobami wchodzącymi w skład jego organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz osobami na stanowiskach kierowniczych nie 
występują żadne powiązania rodzinne.  
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Zbigniew Nita – członek Rady Nadzorczej 

wykształcenie: wyższe 

w latach 1967 – 1973 studiował na Politechnice Warszawskiej na 
Wydziale Mechanicznym Technologicznym w Warszawie, którą 
ukończył zdobywając tytuł magistra inżyniera mechanika. W roku 1985 
uzyskał tytuł doktora z zakresu mechaniki 

przebieg pracy zawodowej: 1973 – 1974 Politechnika Warszawska, Instytut Mechaniki Technicznej 
– asystent stażysta, 

1974 – 1976 Politechnika Warszawska, Instytut Mechaniki Technicznej 
– asystent, 

1976 – 1983 Politechnika Warszawska, Instytut Mechaniki Technicznej 
– st. asystent, 

1983 – 1991 Politechnika Warszawska, Instytut Mechaniki Technicznej 
– adiunkt, 

1991 – obecnie Politechnika Warszawska, Instytut Mechaniki i 

Konstrukcji– adiunkt, 

1991 – 2008 Politechnika Warszawska, Instytut Mechaniki i Konstrukcji 
–v-ce dyrektor ds. dydaktycznych, 

1991 – obecnie Politechnika Warszawska, Instytut Mechaniki i 
Konstrukcji – adiunkt, 

2008 – obecnie Politechnika Warszawska, Instytut Mechaniki i 
Konstrukcji Politechniki Warszawskiej – Z-ca Dyrektora Instytutu 
Mechaniki i Konstrukcji Politechniki Warszawskiej; 

2005 – obecnie - członek zarządu POL-TECH sp. z o.o. 

04.1997 – 12.1997 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, 

09.2002 – 02.2007 Bumar sp. z o.o. v-ce Prezes Zarządu. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Zbigniew Nita:  

 poza wskazaną powyżej, Zbigniew Nita nie prowadzi żadnej innej działalności poza Emitentem;  

 poza funkcjami wymienionym powyżej, w okresie ostatnich pięciu lat, nie był członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakichkolwiek spółek osobowych i kapitałowych; 

 w okresie ostatnich pięciu lat ani na Datę Prospektu nie posiadał ani nie posiada akcji,  nie był ani nie jest 
wspólnikiem jakichkolwiek spółek kapitałowych i spółek osobowych czy spółek cywilnych, z wyjątkiem 
uczestnictwa w spółce POL-TECH sp. z  o.o., w której Zbigniew Nita posiada 7 % udziałów;  

 w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego, nadzorującego oraz 
administracyjnego albo osoby zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które  znalazły się w stanie 
upadłości, likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny; 

 w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek podmiotu lub zakazu uczestnictwa w 
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek podmiotu, a także w stosunku do jego osoby nie zostały 
wydane jakiekolwiek wyroki związane z przestępstwami oszustwa, jak również nie przedstawiono żadnych 
oskarżeń publicznych ani sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych 
organizacji zawodowych); 

 pomiędzy Zbigniewem Nitą a Emitentem oraz osobami wchodzącymi w skład jego organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz osobami na stanowiskach kierowniczych nie 
występują żadne powiązania rodzinne.  

 

13.2.3. Wynagrodzenia i inne świadczenia członków Rady Nadzorczej 

Zasady oraz wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Zgodnie z § 29 
Statutu, Walne Zgromadzenie może przyznać wszystkim lub niektórym członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie za 
pełnienie obowiązków w Radzie Nadzorczej. W dniu 30 maja 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło 
uchwałę nr 21/2012 o przyznaniu członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład Komitetu Audytu, za wykonane 
obowiązki w roku obrotowym 2011, jednorazowego wynagrodzenia w kwocie po pięć tysięcy (5000) złotych netto. 
Zgodnie z powołaną uchwałą, członkowie Rady Nadzorczej, którzy działali w Komitecie Audytu nie w całym roku 2011 
otrzymują ustalone wynagrodzenie proporcjonalnie do czasu pełnienia przez nich funkcji w Komitecie Audytu. 
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W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe informację na temat wysokości wynagrodzenia wypłaconego przez 
Emitenta oraz pozostałe Spółki Grupy URSUS osobom pełniącym w roku 2011 funkcję członka Rady Nadzorczej.  

 

Tabela: Wynagrodzenie wypłacone członkom Rady Nadzorczej w roku 2011. 

Imię i 
nazwisko 

Funkcja 

Wynagrodzenie 
brutto 

wypłacone w 
roku 2011 r. (zł) 

Świadczenia 
dodatkowe 

wypłacone przez 
Spółkę za 2011 r. 

(zł) 

Wynagrodzenie 
wypłacone 

przez Spółki 
Zależne w roku 

2011 (zł) 

Świadczenia 
dodatkowe 

wypłacone przez 
Spółki Zależne za 

2011 r. (zł) 

Andrzej 
Zarajczyk 

Przewodniczący 
Rady Nadzorczej 

30 000 0 0 0 

Henryk 
Goryszewski 

Wiceprzewodniczący 
Rady Nadzorczej 

24 000 0 0 0 

Ryszard 
Mrozek* 

Wiceprzewodniczą
cy Rady 

Nadzorczej 
26 384 0 0 0 

Zbigniew 
Janas 

Członek Rady 
Nadzorczej 

24 000 0 0 0 

Paweł 
Gilewski 

Członek Rady 
Nadzorczej 

36 384 0 0 0 

Michał 
Szwonder 

Członek Rady 
Nadzorczej 

36 384 0 0 0 

Zbigniew 
Nita* 

Członek Rady 
Nadzorczej 

10 000 0 0 0 

Źródło: Emitent 

*Pan Ryszard Mrozek pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej do dnia 31.07.2011 r. Pan Zbigniew Nita pełni funkcję 
członka Rady Nadzorczej od 01.08.2011 r.  

Na Datę Prospektu, w Emitencie oraz pozostałych Spółkach Grupy URSUS nie występują świadczenia warunkowe lub 
odroczone przysługujące członkom Rady Nadzorczej.  

 

13.2.4. Informacje o umowach o pracę/o świadczenie usług członków organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych z Emitentem lub którymkolwiek z jego podmiotów zależnych 
określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy 

Zgodnie z oświadczeniami członków Rady Nadzorczej, członkowie Rady Nadzorczej nie są stronami jakichkolwiek 
umów o pracę lub o świadczenie usług zawartych z Emitentem lub pozostałymi Spółkami Grupy URSUS. 

 

13.2.5. Konflikt interesów dotyczący członków Rady Nadzorczej 

Według wiedzy Emitenta i stosownie do oświadczeń przekazanych przez członków Rady Nadzorczej na Datę 
Prospektu nie istnieje żaden konflikt interesów pomiędzy obowiązkami członków Rady Nadzorczej wobec Emitenta a 
ich prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami, poza wymienionymi poniżej: 

Karol Zarajczyk – pełniący funkcję wiceprezesa Zarządu jest synem Andrzeja Zarajczyka - przewodniczącego Rady 
Nadzorczej. Ewentualny konflikt osobisty pomiędzy wymienionymi osobami może utrudniać wykonywanie przez 
Andrzeja Zarajczyka funkcji w organie nadzoru Emitenta. Andrzej Zarajczyk oświadczył, że nie istnieją potencjalne 
konflikty jego prywatnych interesów lub innych obowiązków z obowiązkami wobec Emitenta. 

 

 

 

 

 



 

116 
 

13.2.6. Umowy i porozumienia z członkami Rady Nadzorczej 

Zgodnie z oświadczeniami członków Rady Nadzorczej, Emitent oraz Spółki Zależne nie zawierały umów z członkami 
Rady Nadzorczej. 

 

13.2.7. Umowy i porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi osobami, 
na mocy których powołano członków Rady Nadzorczej 

Według wiedzy Emitenta i stosownie do oświadczeń przekazanych przez członków Rady Nadzorczej, brak jest 
jakichkolwiek umów i porozumień ze znaczącymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami Emitenta i innymi osobami, 
na mocy których członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani do Rady Nadzorczej. 

 

13.2.8. Posiadane przez członków Rady Nadzorczej Akcje i opcje na Akcje 

W tabeli poniżej przedstawione zostały informacje na temat akcji i opcji na akcje posiadanych przez członków Rady 
Nadzorczej: 

 

Imię i nazwisko 
Liczba 

posiadanych 
akcji 

Łączna wartość 
nominalna (zł) 

Udział w kapitale 
zakładowym (%) 

Udział w ogólnej liczbie 
głosów 

Andrzej Zarajczyk 
 

13.732.242 13.732.242 61,91%* 61,91%* 

 
Henryk Goryszewski 

 

 
Nie posiada  

   

 
Zbigniew Janas 

 

 
Nie posiada 

   

 
Paweł Gilewski 

 

 
Nie posiada 

   

 
Michał Szwonder 

 

 
Nie posiada 

   

 
Zbigniew Nita 

 

 
Nie posiada 

   

Źródło: Emitent 

*Pan Andrzej Zarajczyk jest podmiotem dominującym wobec Invest – Mot sp. z o.o. i w związku z tym jest podmiotem pośrednio 
dominującym w stosunku do POL – MOT Holding S.A., która posiada 13.732.242 Akcji, co stanowi 61,91% ogólnej liczby głosów.  
 

13.3. Osoby zarządzające wyższego szczebla 

Osobami zarządzającymi wyższego szczebla u Emitenta są: prokurent Pani Agnieszka Wiśniewska, zatrudniona w 
Emitencie na stanowisku głównej księgowej,  prokurent Pan Marcin Matusewicz, zatrudniony w Emitencie na 
stanowisku zastępcy Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego oraz Pan Marek Zmarz zajmujący stanowisko Zastępcy 
Dyrektora Oddziału Emitenta w Lublinie i będącego jednocześnie prezesem zarządu Spółki Zależnej OBR MOTO 
Lublin. 

W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące osób zarządzających wyższego szczebla. 

Tabela: Informacje dotyczące osób zarządzających wyższego szczebla 

Imię i nazwisko 
Wiek 

Data powołania 
Funkcja/Stanowisko 

Adres miejsca 
pracy 

Wykształcenie Przebieg pracy zawodowej 

Agnieszka Wiśniewska 

37 l. 

18.04.2012 r. 

prokurent/ główna księgowa 

ul. Fabryczna 21 

11-040  

Dobre Miasto 

2004-2006 Warszawska 
Wyższa Szkoła 
Ekonomiczna w Warszawie, 
kierunek: Zarządzanie i 
Marketing , uzyskany tytuł 
magistra ze specjalnością w 
zakresie podatkowo-
rachunkowym 

2012- obecnie – Emitent – Główna Księgowa; 

2011-2012  -POL-MOT Warfama S.A. 
(obecnie Emitent) – z-ca Głównego 
Księgowego; 

2004-2011 – LZM2 sp. z o.o. (dawniej 
URSUS sp. z o.o.) – Z-ca Głównego 
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1998-2001 – Wyższa Szkoła 

Społeczno-Ekonomiczna w 

Warszawie, kierunek: 

Ekonomia, uzyskany tytuł 

licencjata ze specjalnością w 

zakresie ekonomia 

bankowości, finansów i 

rachunkowości  

Księgowego, Główna Księgowa, Dyrektor ds. 
Ekonomiczno Finansowych, Z-ca Dyrektora 
ds. Ekonomiczno-Finansowych i Główna 
Księgowa; 

2003-2004 -Fabryka Ciągników URSUS sp. z 
o.o. – księgowa, Główna Księgowa; 

1997-2003 – ZPC URSUS S.A. – księgowa; 

2009-2010 – członek Rady Nadzorczej 
URSUS-Komponenty sp. z o.o. 

Dodatkowe kwalifikacje: świadectwo 
kwalifikacyjne Nr 29182/02 Ministerstwa 
Finansów potwierdzające kwalifikacje 
niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg 
rachunkowych 

Marcin Matusewicz 

34 l. 

29.03.2010 r. 

prokurent/ zastępca 

Dyrektora Ekonomiczno-

Finansowego 

ul. Fabryczna 21 

11-040  

Dobre Miasto 

Wykształcenie wyższe – 
Uniwersytet Gdański , 
Wydział Ekonomiczny /1997-
2002/, kierunek Ekonomia, 
studia magisterskie; 

studia podyplomowe na 
Wydziale Zarządzania 
Uniwersytetu Gdańskiego - 
Controlling w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem /2007-
2008/ 

 

2003-2005 – Philips  Lighting  Poland – 
Specjalista ds. ekonomicznych; 

2005-2007 - LG Electronics – Specjalista w 
sekcji kontroli biznesu; 

2007-2008 - PGNiG S.A. – Specjalista ds. 
analiz finansowych; 

2008-2010 - POL-MOT Warfama S.A. 
(obecnie Emitent)– Kierownik Działu 
Kontrolingu; 

2010 - obecnie – Ursus S.A. (obecnie 
Emitent)– Zastępca Dyrektora Ekonomiczno-
Finansowego, Prokurent 

Marek Zmarz 

60 l.  

01.05.2010 

zastępca dyrektora 
Oddziału w Lublinie/prezes 
zarządu OBR MOTO Lublin 
sp. z o.o. 

ul. Mełgiewska 7-9 

20-952 Lublin  

 
Wykształcenie wyższe- 
Politechnika Łódzka, 
Wydział Mechaniczny, 
ukończone w 1975,  
studia magisterskie 
 
w 2001 roku uzyskany tytuł 
doktora nauk technicznych 
na w/w uczelni 

 

 
1997–2008 - członek zarządu Autosan S. A.  
odpowiedzialny za rozwój, produkcję i 
utrzymanie ruchu, 
 
2008-2010 - Dyrektor techniczny w Autosan 
S. A. , 
 
2010 – obecnie – zastępca dyrektora 
Oddziału w Lublinie 
 
2011- obecnie - prezes zarządu OBR Moto 
Lublin  sp. z o. o.  

 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Agnieszka Wiśniewska: 

 nie prowadzi żadnej działalności poza Emitentem;  

 poza funkcjami wymienionym powyżej, w okresie ostatnich pięciu lat, nie była członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakichkolwiek spółek osobowych i kapitałowych, z 
wyjątkiem spółki URSUS-Komponenty sp. z o.o., w której Pani Agnieszka Wiśniewska była członkiem rady 
nadzorczej w latach 2009-2010; 

 w okresie ostatnich pięciu lat ani na Datę Prospektu nie posiadała ani nie posiada akcji,  nie była ani nie jest  
wspólnikiem jakichkolwiek spółek kapitałowych i spółek osobowych czy spółek cywilnych;  

 w okresie ostatnich pięciu lat nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego, nadzorującego oraz 
administracyjnego albo osoby zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które znalazły się w stanie 
upadłości, likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny, z wyjątkiem spółki URSUS Komponenty 
sp. z o.o. w likwidacji w upadłości, wobec której w dniu 15 stycznia 2010 r. Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych ogłosił 
upadłość likwidacyjną oraz spółki LZM2 sp. z  o.o. (wcześniej URSUS sp. z  o.o.), w której Agnieszka 
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Wiśniewska była główną księgową w latach 2007-2011, a która jest w likwidacji (wniosek o ogłoszenie 
upadłości tej spółki został oddalony z uwagi na brak środków wystarczających na prowadzenie postępowania 
upadłościowego); przyczyną niewypłacalności URSUS Komponenty sp. z o.o. prowadzącej do jej upadłości 
było wystąpienie w roku obrotowym 2007 straty w wysokości przekraczającej sumę kapitałów zapasowego i 
rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, dalsze pogłębianie się strat spółki, rosnące zobowiązania 
publiczno-prawne oraz brak środków finansowych na ich pokrycie, przyczyną niewypłacalności LZM2 sp. z 
o.o. prowadzącą do jej likwidacji było pogłębianie się strat spółki i brak środków finansowych na ich pokrycie. 

 w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek podmiotu lub zakazu uczestnictwa w 
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek podmiotu, a także w stosunku do jej osoby nie zostały 
wydane jakiekolwiek wyroki związane z przestępstwami oszustwa, jak również nie przedstawiono żadnych 
oskarżeń publicznych ani sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych 
organizacji zawodowych); 

 pomiędzy Agnieszka Wiśniewską a Emitentem oraz osobami wchodzącymi w skład jego organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla nie 
występują żadne powiązania rodzinne.  

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Marcin Matusewicz: 

 nie prowadzi żadnej działalności poza Emitentem;  

 poza funkcjami wymienionym powyżej, w okresie ostatnich pięciu lat, nie był członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakichkolwiek spółek osobowych i kapitałowych, z 
wyjątkiem spółki Bioenergia Invest S.A., w której Marcin Matusewicz jest członkiem rady nadzorczej; 

 w okresie ostatnich pięciu lat ani na Datę Prospektu nie posiadał ani nie posiada akcji, nie był ani nie jest 
wspólnikiem jakichkolwiek spółek kapitałowych i spółek osobowych czy spółek cywilnych;  

 w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego, nadzorującego oraz 
administracyjnego albo osoby zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które  znalazły się w stanie 
upadłości, likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny; 

 w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek podmiotu lub zakazu uczestnictwa w 
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek podmiotu, a także w stosunku do jego osoby nie zostały 
wydane jakiekolwiek wyroki związane z przestępstwami oszustwa, jak również nie przedstawiono żadnych 
oskarżeń publicznych ani sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych 
organizacji zawodowych); 

 pomiędzy Marcinem Matusewiczem a Emitentem oraz osobami wchodzącymi w skład jego organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla nie 
występują żadne powiązania rodzinne.  

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Marek Zmarz: 

 poza wskazaną powyżej, nie prowadzi żadnej działalności poza Emitentem;  

 poza funkcjami wymienionymi powyżej, w okresie ostatnich pięciu lat, nie był członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakichkolwiek spółek osobowych i kapitałowych; 

 w okresie ostatnich pięciu lat ani na Datę Prospektu nie posiadał ani nie posiada akcji, nie był ani nie jest 
wspólnikiem jakichkolwiek spółek kapitałowych i spółek osobowych czy spółek cywilnych, z wyjątkiem 
udziałów posiadanych w Spółce Zależnej OBR-MOTO Lublin sp. z o.o.;  

 w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego, nadzorującego oraz 
administracyjnego albo osoby zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które  znalazły się w stanie 
upadłości, likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny; 

 w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek podmiotu lub zakazu uczestnictwa w 
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek podmiotu, a także w stosunku do jego osoby nie zostały 
wydane jakiekolwiek wyroki związane z przestępstwami oszustwa, jak również nie przedstawiono żadnych 
oskarżeń publicznych ani sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych 
organizacji zawodowych); 

 pomiędzy Markiem Zmarzem a Emitentem oraz osobami wchodzącymi w skład jego organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla nie 
występują żadne powiązania rodzinne.  
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13.3.1. Wynagrodzenia i inne świadczenia osób zarządzających wyższego szczebla 

Na Datę Prospektu, osoby zarządzające wyższego szczebla są zatrudnione na podstawie umów o pracę. Prokurent 
Pani Agnieszka Wiśniewska zatrudniona jest na podstawie umowy o pracy  zawartej na czas określony, zaś prokurent 
Pan Marcin Matusewicz oraz zastępca dyrektora Oddziału w Lublinie Pan Marek Zmarz zatrudnieni  są na podstawie 
umów o pracę zawartych na czas nieokreślony.  Osoby zarządzające wyższego szczebla mają ustalone 
wynagrodzenie zasadnicze. Zgodnie z postanowieniami zakładowego układu zbiorowego pracy za wykonanie 
dodatkowych zadań i zaangażowanie w pracę osobom tym może być przyznana nagroda. Pani Agnieszce 
Wiśniewskiej przysługiwał limit na wynajem lokalu mieszkalnego w wysokości 2.000 zł brutto miesięcznie, a w okresie 
od 01.12.2011 r. do 31.05.2012 r. także dodatek funkcyjny do wynagrodzenia zasadniczego. Panu Markowi Zmarzowi 
przysługuje prawo do używania samochodu służbowego (w określonych limitach) oraz limit na wynajem lokalu 
mieszkalnego w wysokości 3.000 zł brutto. Osoby zarządzające wyższego szczebla są również uprawnieni do 
otrzymania odszkodowania w przypadku rozwiązania umowy o pracę na zasadach określonych w przepisach prawa 
pracy.  

Na Datę Prospektu w Emitencie oraz pozostałych Spółkach Grupy URSUS nie występują świadczenia warunkowe lub 
odroczone przysługujące osobom zarządzającym wyższego szczebla.  

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe informację na temat wysokości wynagrodzenia wypłaconego przez 
Emitenta oraz pozostałe Spółki Grupy URSUS osobom zarządzającym wyższego szczebla.   

 

Tabela: Wynagrodzenie wypłacone osobom zarządzającym wyższego szczebla w roku 2011   

Imię i 
nazwisko 

Funkcja 

Wynagrodzenie 
brutto 

wypłacone w 
roku 2011 r. (zł)

 

Świadczenia 
dodatkowe 

wypłacone /przyznane 
przez Spółkę za 2011 

r. 
(zł) 

Wynagrodzenie 
wypłacone przez 
Spółki Zależne w 

roku 2011 (zł) 

Świadczenia 
dodatkowe 
wypłacone 

przez Spółki 
Zależne za 2011 

r. (zł) 

Agnieszka 
Wiśniewska 

Prokurent/ Główna 
księgowa 

0,00* 40,00 0 0 

Marcin 
Matusewicz 

Prokurent/ 
zastępca Dyrektora 

Ekonomiczno-
Finansowego 

109 600,00** 18 040,00** 0 0 

Marek Zmarz 

zastępca dyrektora 
Oddziału w 

Lublinie/prezes 
zarządu OBR 

MOTO Lublin sp. z 
o.o.  

120 000,00 36 040,00 0 0 

Źródło: Emitent 

*P. Agnieszka Wiśniewska została zatrudniona od 01.12.2011 r. 

** Część wynagrodzenia w wysokości  18.000,00 zł została wypłacona jako nagroda z uwagi na bardzo duże zaangażowanie w 
proces przygotowania sprawozdań finansowych i zaangażowanie w przeprowadzenie transakcji akwizycji Emitenta. 
 

13.3.2. Informacje o umowach o pracę/o świadczenie usług osób zarządzających wyższego szczebla z 
Emitentem lub którymkolwiek z jego podmiotów zależnych określających świadczenia wypłacane w 
chwili rozwiązania stosunku pracy 

W przypadku rozwiązania umowy o pracę z osobami zarządzającymi wyższego szczebla przysługuje im odprawa lub 
odszkodowanie na zasadach określonych w przepisach prawa pracy.  

13.3.3. Konflikt interesów dotyczący osób zarządzających wyższego szczebla 

Według wiedzy Emitenta i stosownie do oświadczeń przekazanych przez osoby zarządzające wyższego szczebla 
prokurentów, na Datę Prospektu nie istnieje żaden konflikt interesów pomiędzy obowiązkami osób zarządzających 
wyższego szczebla wobec Emitenta a ich prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. 

13.3.4. Umowy i porozumienia z osobami zarządzającymi wyższego szczebla 

Pani Agnieszka Wiśniewska jest zatrudniona jako Główna Księgowa na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 
01.12.2011 r.(zmienionej porozumieniem stron zmieniającym warunki pracy i płacy z dnia 01.12.2011 r. oraz 
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porozumieniem stron zmieniającym warunki pracy i płacy z dnia 16.04.2012 r.) na czas określony od dnia 01.12.2011 
r. do dnia 30.11.2016 r.  

Pan Marcin Matusewicz jest zatrudniony jako Z-ca Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego  na podstawie umowy o 
pracę zawartej w dniu 15.12.2008 r. (zmienionej porozumieniem stron zmieniającym warunki pracy i płacy z dnia 
01.02.2010 r.,  porozumieniem stron zmieniającym warunki pracy i płacy z dnia 30.09.2011 r. oraz porozumieniem 
stron zmieniającym warunki płacy z dnia 01.03.2012 r.)  na czas nieokreślony.  

Pan Marek Zmarz jest zatrudniony jako Zastępca Dyrektora Oddziału w Lublinie na podstawie umowy o pracę 
zawartej w dniu 30 kwietnia 2010 roku na czas nieoznaczony. Emitent zawarł także z Panem Markiem Zmarzem 
umowę pożyczki oraz umowę ustanowienia zastawu na udziałach w spółce OBR MOTO Lublin sp. z o.o., które to 
umowy zostały opisane w pkt 15.2.5.10.  

Pan Marek Zmarz jest zatrudniony na stanowisku koordynator ds. realizacji projektów na podstawie umowy o pracę z 
dnia 27 stycznia 2012 roku zawartej z OBR MOTO Lublin sp. z o.o. na w niepełnym wymiarze czasu pracy na ¼ etatu, 
na czas nieokreślony.  

 

13.3.5. Umowy i porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi osobami, 
na mocy których powołano osoby zarządzające wyższego szczebla 

Według wiedzy Emitenta i stosownie do oświadczeń przekazanych przez osoby zarządzające wyższego szczebla, 
brak jest jakichkolwiek umów i porozumień ze znaczącymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami Emitenta i innymi 
osobami, na mocy których zostali oni powołani do pełnienia swoich funkcji. 

 

13.3.6. Akcje i opcje na Akcje posiadane przez osoby zarządzające wyższego szczebla/prokurentów 

Na Datę Prospektu osoby zarządzające wyższego szczebla nie posiadają żadnych Akcji ani opcji na Akcje. 

 

 

13.4. Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego 
podmioty zależne na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne 
świadczenia 

 

Grupa URSUS tworzy rezerwę na wartość bieżącą zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych. Na Datę 
Prospektu kwota wydzielona lub zgromadzona przez Grupę na świadczenia emerytalne i rentowe wynosi 998 tys. zł. 
Kwota rezerw na świadczenia pracownicze ogółem (w tym nagrody jubileuszowe) wynosi 3 267 tys. zł. 

 

13.5. Komitet ds. audytu i komitet ds. wynagrodzeń 

Emitent powołał komisję do spraw audytu (Komitet Audytu Rady Nadzorczej). Komitet Audytu Rady Nadzorczej działa 
na podstawie Regulaminu Audytu przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej nr 336/2010 z dnia 28 maja 2010 roku (i 
zmienionego mocą uchwały Rady Nadzorczej nr 427/2012 z dnia 30 maja 2012 roku) oraz na podstawie art. 86 ust. 7 
Ustawy o Biegłych Rewidentach.  

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 7 Ustawy o Biegłych Rewidentach oraz Regulaminu do zadań Komitetu Audytu 
należy w szczególności: (i) monitorowanie i kontrola procesu sprawozdawczości finansowej, (ii) monitorowanie 
skuteczności funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, systemów identyfikacji oraz 
zarządzania ryzykiem, (iii) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej oraz (iv) monitorowanie 
zapewnienie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. 

Komitet Audytu składa się z co najmniej trzech członków, w tym przewodniczącego Komitetu Audytu, powołanych 
przez Radę Nadzorczą na okres jej kadencji spośród członków Rady Nadzorczej. Kadencja członków jest wspólna i 
pokrywa się z kadencją Rady Nadzorczej.  

Na Dzień Prospektu, w skład Komitetu Audytu wchodzą: 

 Paweł Gilewski - Przewodniczący Komitetu, 

 Michał Szwonder - Członek Komitetu, 

 Zbigniew Nita - Członek Komitetu. 

Osobą spełniającą wymogi z art. 86 ust. 4 Ustawy o Biegłych Rewidentach (tj. spełniającą warunki niezależności i 
posiadającą kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub rewizji finansowej), a także kryteria niezależności wynikające z 
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Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW jest Michał Szwonder. Drugim członkiem niezależnym Komitetu Audytu 
spełniającym ww. kryteria niezależności jest Zbigniew Nita. 

W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonuje komisja do spraw wynagrodzeń.  

 

13.6. Oświadczenie na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego 

Zgodnie z Regulaminem GPW, Emitent jako spółka publiczna notowana na GPW powinna przestrzegać zasad ładu 
korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Dobre Praktyki Spółek Notowanych 
na GPW to zbiór zaleceń i zasad dotyczących postępowania organów spółek publicznych i ich akcjonariuszy.  

Spółka publiczna jest zobowiązana dołączyć do raportu rocznego informacje dotyczące zakresu, w jakim stosowała 
się ona do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w danym roku obrotowym. Ponadto, jeśli któraś z zasad nie 
jest przestrzegana przez spółkę publiczną w sposób stały lub została naruszona incydentalnie, taka spółka publiczna 
musi ujawnić ten fakt w formie raportu bieżącego. 

Emitent zamierza stosować zasady ładu korporacyjnego określone w zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 
na GPW w możliwie najszerszym zakresie. W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku, Emitent odstąpił 
od następujących Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW: 

 Pkt I.1 stanowiącego, iż „spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną (…), w tym 
powinna umożliwiać transmitowanie obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, 
rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej”. 

Emitent rozważy w przyszłości rejestrację przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia i upublicznienie go na 
stronie internetowej w sytuacji, gdy poniesione na ten cel koszty będą uzasadnione dużym zainteresowaniem 
tą formą komunikacji ze strony Akcjonariuszy Emitenta. 

 Pkt I.5 stanowiącego, i „spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka 
wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów 
nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i 
zarządzających Spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w 
sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie 
(2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE)”. 

Wynagrodzenie członków Zarządu jest ustala Rada Nadzorcza, natomiast wynagrodzenie członków Rady 
Nadzorczej jest określane przez Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenia członków organów emitenta są 
ustalane na podstawie zakresu zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji i uzależnione są od 
wyników ekonomicznych Emitenta. 

 Pkt I.9 stanowiącego rekomendację GPW „spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały 
zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, 
wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności 
gospodarczej”. 

Emitent nie prowadzi polityki kadrowej opartej na uprzywilejowaniu płci i nie ogranicza udziału przedstawicieli 
żadnej płci w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru. Decyzja w zakresie obsady organów Emitenta należy 
do Akcjonariuszy , którzy dokonując zmian w składzie tych organów powinni kierować się kompetencjami, 
doświadczeniem i umiejętnościami kandydatów, nie zaś ich płcią. 

 Pkt I.12 stanowiącego, iż „spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym 
zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 1) transmisji obrad 
walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach 
której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu 
innym niż miejsce obrad, 3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego 
zgromadzenia”. 

Statut Emitenta oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym 
Zgromadzeniu i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej, ani też wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną albo przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej. Zgodnie z oświadczeniem Zarządu, dotychczasowy przebieg Walnych 
Zgromadzeń nie wskazuje na potrzebę wprowadzenia powyższych możliwości. 

 Pkt II. 1.14 stanowiącego, że „spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz 
informacji wymaganych przez przepisy prawa, informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej 
zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informacji o braku takiej reguły”. 

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego i zmiana takiego podmiotu należy do 
kompetencji Rady Nadzorczej, która nie stosuje stałej reguły dotyczącej zasad wyboru i zmiany ww. 
podmiotu. Emitent uważa za niecelowe publikowanie informacji o braku reguł w tym zakresie. 
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 Pkt IV. 10 stanowiącego, iż „spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym 
zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 1) transmisji obrad 
walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach 
której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu 
innym niż miejsce obrad”. 

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia wielu czynności techniczno-organizacyjnych i związane z tym 
koszty i ryzyka oraz małe doświadczenie rynku w tym zakresie Emitent nie zdecydował się w 2011 roku na 
transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz na zapewnienie akcjonariuszom 
możliwości udziału w Walnych Zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W 
miarę upowszechniania się tej zasady Zarząd rozważy wprowadzenie jej w życie.  
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14. ZNACZNI AKCJONARIUSZE, WPROWADZAJĄCY 
 

14.1. Znaczni akcjonariusze 

14.1.1. Informacje na temat osób innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych, które, w sposób bezpośredni lub pośredni, mają udziały w kapitale emitenta lub prawa 
głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego Emitenta 

Z uwagi na status Emitenta jako spółki publicznej w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie oraz fakt notowania 
wszystkich Akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Emitent nie posiada szczegółowych informacji 
dotyczących całości swojego akcjonariatu. Emitent posiada informacje na temat swoich Akcjonariuszy, ma podstawie 
zawiadomień przekazywanych Emitentowi na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie (regulacje te opisane są w Rozdziale 
19.(Regulacje dotyczące rynku kapitałowego). 

Na Datę Prospektu, według najlepszej wiedzy Emitenta, jedynymi Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu są: 

 POL – MOT Holding S.A. posiadający bezpośrednio 13.732.242 Akcji stanowiących 61,91% w kapitale 
zakładowym Emitenta i uprawniających do 61,91% głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

 Agnieszka Buchajska posiadająca bezpośrednio oraz pośrednio (z podmiotem powiązanym Renale 
Management Limited) 1.129.144 Akcji stanowiących 5,10% w kapitale zakładowym Emitenta i 
uprawniających do 5,10% głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

 

14.1.2. Informacja, czy znaczni akcjonariusze Emitenta posiadają inne prawa głosu lub w przypadku ich 
braku odpowiednie oświadczenie potwierdzające ten fakt 

Akcjonariuszom nie przysługuje inne prawo głosu na walnym zgromadzeniu Emitenta. 

 

14.1.3. Informacje na temat podmiotu dominującego wobec Emitenta, lub podmiotu sprawującego kontrolę 
nad Emitentem, charakter tej kontroli i istniejące mechanizmy, które zapobiegają nadużywaniu. 

Na Datę Prospektu, według najlepszej wiedzy Emitenta, podmiotem dominującym wobec Emitenta jest POL – MOT 
Holding S.A., która posiada bezpośrednio 13.732.242 Akcji stanowiących 61,91% w kapitale zakładowym Emitenta i 
uprawniających do 61,91% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Podmiotem dominującym wobec POL – MOT Holding 
S.A. jest spółka INVEST MOT sp. z o.o. (53,84 % udziału w kapitale zakładowym i w głosach na walnym 
zgromadzeniu), a podmiotem dominującym wobec INVEST MOT sp. z o.o. (a więc podmiotem pośrednio 
dominującym wobec POL – MOT Holding S.A.) jest Pan Andrzej Zarajczyk, który posiada 55,6% udziałów w kapitale 
zakładowym czyli 1112 z 2000 udziałów. 

Wzajemne prawa i obowiązki akcjonariuszy reguluje Statut oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 
Charakter kontroli sprawowanej przez Andrzeja Zarajczyka nad Emitentem jest długotrwały i wszechstronny – 
przejawia się zarówno pod względem kapitałowym organizacyjnym jak i osobowym. W szczególności, Andrzej 
Zarajczyk poprzez INVEST MOT sp. z o.o. oraz POL - MOT Holding S.A., dzięki posiadaniu większości głosów na 
Walnym Zgromadzeniu ma decydujący wpływ na uchwały podejmowane przez ten organ, a w szczególności uchwały 
w kluczowych sprawach dotyczących organizacji i działalności Emitenta. Ponadto, ponieważ Rada Nadzorcza wybiera 
i odwołuje Zarząd,  Andrzej Zarajczyk mając decydujący wpływ na skład Rady Nadzorczej, ma również wpływ na skład 
Zarządu. 

Za wyjątkiem obowiązujących przepisów prawa nie istnieją mechanizmy, które zapobiegają nadużywaniu pozycji 
dominującej wobec Emitenta.  

 

14.1.4. Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja może w późniejszej dacie 
spowodować zmiany w sposobie kontroli emitenta. 

 

Na Datę Prospektu, Emitent nie posiada żadnych ustaleń, których realizacja może w późniejszej dacie spowodować 
zmian w sposobie kontroli Emitenta. 
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14.1.5. Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty 

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Zarząd, na Datę Prospektu, POL-MOT Holding S.A. zamierza wykonać 
przysługujące mu prawo poboru w całości. 

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu Emitenta na Datę Prospektu oraz spodziewaną strukturę 
akcjonariatu Emitenta po przeprowadzeniu Oferty. 

 Stan na dzień 31 lipca 2012 r.  Stan po przeprowadzeniu 
Oferty* 

Stan po przeprowadzeniu Oferty** 

Liczba Akcji 
 

% głosów na 
WZ 

 
liczba Akcji 

 
% głosów na 

WZ 

 
liczba Akcji 

 
% głosów na 

WZ 

POL – MOT 
HOLDING S.A. 

13.732.242 
 

61,91% 
 

20.598.061 
 

61,91% 
 

13.732.242 41,27% 

Agnieszka 
Buchajska 

łącznie z podmiotem 
powiązanym 

Renale 
Management 

Limited  

1.129.144 5,10% 1.693.716 5,10% 1.129.144 3,39% 

POZOSTALI 7.318.614 33% 10.977.921 33% 

18.408.614 

(8.447.758)
***

 

55,33% 

(22%)
***

 

RAZEM 22.180.000 100% 33.270.000 100% 33.270.000 100% 

Źródło: Emitent 

* Przy założeniu, że wszystkie Akcje Oferowane zostaną ostatecznie zaoferowane w Ofercie i wszyscy obecni  Akcjonariusze 
wykonają w całości przysługujące im Jednostkowe Prawa Poboru z posiadanych Akcji Istniejących. 
** Przy założeniu, że wszystkie Akcje Oferowane zostaną ostatecznie zaoferowane w Ofercie i objęte przez inwestorów oraz że 
dotychczasowi akcjonariusze Spółki nie wykonają przysługujących im Jednostkowych Praw Poboru z posiadanych Akcji Istniejących. 
*** Akcjonariusze dotychczasowi. 

 

 

14.2. Umowy ograniczające zbywalność akcji 

 

Na Datę Prospektu Emitent nie ma wiedzy o jakichkolwiek umowach typu lock up odnoszących się do akcji Emitenta, 
porozumień akcjonariuszy zawierających zastrzeżenia ograniczające zbywanie akcji Emitenta, względnie innych 
umów, o których mowa w art. 338 Kodeksu Spółek Handlowych, bądź umów, w myśl których ograniczenia zbywania 
akcji Emitenta jest postanowieniem dodatkowym, jak w szczególności w myśl art. 14ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o 
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t. jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.). 

 

  



 

125 
 

15. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 
 

15.1. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

Emitent zawierał w przeszłości i zamierza zawierać w przyszłości transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu 
MSR 24 ”Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych” („MSR 24”) (załącznik do Rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 roku przyjmującego określone międzynarodowe standardy rachunkowości 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady zmienionym rozporządzeniem 
Komisji (WE) nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące 
określone międzynarodowe standardy  rachunkowości zgodnie  z Rozporządzeniem (WE) 1606/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MRS) 1).  

W tabeli poniżej wskazano podmioty powiązane z Emitentem, z którymi Emitent zawarł transakcje w okresie objętym 
informacjami finansowymi oraz do Daty Prospektu.  

 
Podmiot powiązany  

 

 
Charakter powiązania  

 
Bioenergia Invest S.A.  

(poprzednio:  
Bioenergia Invest sp. z o.o.) 
z siedzibą w Dobrym Mieście  

 

 
spółka zależna od Emitenta, Emitent posiada 51 % głosów na walnym 

zgromadzeniu 
(1)

 
 

 
URSUS sp. z o.o.  

z siedzibą w Lublinie  
 

 
spółka zależna od Emitenta, Emitent posiada 100 % głosów na 

zgromadzeniu wspólników 
(2)

 
 

 
 

OBR MOTO Lublin sp. z o.o.  
z siedzibą w Lublinie 

 

 
 

spółka zależna Emitenta, na wszystkich udziałach spółki ustanowiony 
został zastaw na rzecz Emitenta 

(3)
, jedynym wspólnikiem spółki oraz 

jednocześnie prezesem zarządu jest podmiot powiązany - Marek Zmarz 
 
 
 

Fabrika Traktora D.O.O. (4) 
z siedzibą w Bijeljine 

(Bośnia i Hercegowina) 

spółka współzależna Emitenta, Emitentowi przysługuje 50% udziałów, 
podmiot współkontrolujący – Bobar Group d.o.o. z siedzibą w Bijeljine 

(Bośnia i Hercegowina) 
 
 

 
POL-MOT Holding S.A.  
z siedzibą w  Warszawie 

 

 
akcjonariusz podmiot dominujący wobec Emitenta,  

posiadający 61,91 % głosów na walnym zgromadzeniu  
 
 

 
INVEST-MOT 

 sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie 

 

 
podmiot bezpośrednio dominujący nad  

POL-MOT Holding S.A. 

 
POL-MOT RAIL sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie 

 

 
spółka zależna od  spółki dominującej wobec Emitenta,  

tj. POL-MOT Holding S.A.  
 

 
REO sp. z o.o.  

z siedzibą w Warszawie 
 

 
spółka zależna od  spółki dominującej wobec Emitenta,  

tj. POL-MOT Holding S.A.  
 

 
POL-MOT AUTO S.A.  

(poprzednio : 
POL-MOT AUTO sp. z o.o.)  

z siedzibą w Warszawie 
 

 
spółka zależna od  spółki dominującej wobec Emitenta, tj.  

POL-MOT Holding S.A.  
 

 
VIAMOT S.A.  

 
podmiot zależny od POL-MOT AUTO S.A. 
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z siedzibą w Krakowie  
 

 
Prolugus sp. z o.o.  

z siedzibą w Warszawie  
 

 
podmiot zależny od INVEST-MOT sp. z o.o.  

 
POL-MOT Bioenergia D.O.O.  
z siedzibą w Beograd-Grocka 

(Serbia) 
 

 
spółka zależna od spółki zależnej od znaczącego akcjonariusza 

Emitenta   
tj. spółka zależna od POL-MOT Development D.O.O.   

 
POL-MOT Lovran D.O.O. 

z siedzibą w Lovran  
(Chorwacja) 

 

 
spółka zależna od  spółki dominującej wobec Emitenta, tj.  

POL-MOT Holding S.A.  
 
 

 
Marek Zmarz 

 

 
zastępca dyrektora oddziału Emitenta w Lublinie 

 
BOR-BUD sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie  
 
 
 
 

Belvedere Marski sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie  

 
prezesem zarządu spółki jest osoba bliska wobec członka Zarządu 

Emitenta 
(matka członka Zarządu Emitenta)  

 
 
 

spółka zależna od spółki dominującej wobec Emitenta, tj.  
POL-MOT Holding S.A. (5) 

 
 

Andrzej Zarajczyk Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Henryk Goryszewski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Ryszard Mrozek Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Zbigniew Janas Członek Rady Nadzorczej 

Paweł Gilewski Członek Rady Nadzorczej 

Michał Szwonder Członek Rady Nadzorczej 

Zbigniew Nita Członek Rady Nadzorczej 

Marcin Matusewicz prokurent/zastępca Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego 

Agnieszka Wiśniewska prokurent/ główna księgowa 

Adam Dobieliński prezes Zarządu 

Karol Zarajczyk wiceprezes Zarządu 

Jan Andrzej Wielgus członek Zarządu 

Wojciech Zachorowski członek Zarządu 

Tomasz Horbal członek Zarządu 
(1)

Emitent stał się podmiotem dominującym w spółce Bioenergia Invest S.A. (poprzednio sp. z o.o.) z dniem 21 kwietnia 2010 r. 
(2)

Spółka Zależna -  URSUS sp. z o.o. została zawiązana w  28 lipca 2011 roku i wpisana do KRS w dniu 06 września 2011r. Spółka 
URSUS sp. z o.o. nie została objęta konsolidacją i ujęta w raporcie półrocznym za okres 01.01.2012-30.06.2012 ani w raporcie 
rocznym za okres 01.01.2011-31.12.2011 z uwagi na to, iż wysokość sumy bilansowej tej spółki odznacza się niską wartością i jako 
taka nie ma znacznego wpływu na dane wynikające z konsolidacji. 
(3)

 Stosunek zależności został ustanowiony na podstawie umowy ustanowienia zastawu na udziałach OBR MOTO Lublin sp. z o.o. z 
dnia 5 marca 2012 r., z zastrzeżeniem wykonywania prawa głosów przez zastawnika (Emitenta). Spółka OBR MOTO Lublin sp. z o.o. 
nie została objęta konsolidacją i ujęta w raporcie półrocznym za okres 01.01.2012-30.06.2012 z uwagi na to, iż wysokość sumy 
bilansowej tej spółki odznacza się niską wartością i jako taka nie ma znacznego wpływu na dane wynikające z konsolidacji. W dniu 
27.06.2012 r. powzięta została uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego OBR MOTO Lublin sp. z o.o. –na Datę Prospektu 
uchwała ta nie jest zarejestrowana w KRS, wg ustaleń stron  ustanowienie zastawu nastąpi także na nowych udziałach. 
(4) W dniu 10 października 2012 r. udziałowcy podjęli uchwałę o zmianie firmy spółki na „URSUS D.O.O”., stosowny wniosek został złożony do sądu 

rejestrowego   
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(5) W dniu 27 maja 2009 r. nastąpiło połączenie Belvedere Marki sp. z o.o. z POL-MOT Holding S.A. poprzez przejęcie całego 
majątku Belvedere Marki sp. z o.o. przez POL-MOT Holding S.A.  
 

 
Transakcje pomiędzy Emitentem a Spółkami Zależnymi  

Dla celów skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Emitenta, transakcje pomiędzy Emitentem a Spółkami 
Zależnymi  są wyłączane dlatego nie są ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta. 
Zgodnie z Rozporządzeniem 809/2004 i uwzględniając pkt 4 MSR 24 transakcje te zostały przedstawione poniżej.  

 

Wartość transakcji pomiędzy Emitentem a Spółkami Zależnymi w okresie 7 miesięcy zakończonym 31 sierpnia 2012 
oraz stan rozrachunków na dzień 31 sierpnia 2012 roku (w tys. zł) przedstawia następujące tabela (wszystkie 
transakcje dotyczą działalności operacyjnej Emitenta, z zastrzeżeniem, że transakcje jednorazowe, tj. niemające 
charakteru powtarzających się świadczeń lub przepływu dóbr i usług w ramach stałej współpracy zostały oddzielnie 
scharakteryzowane w przypisach pod tabelą):  

 
Rodzaj transakcji 

 
URSUS sp. z o.o.  

 
OBR MOTO Lublin 

 sp. z o.o.  
 

 
Bioenergia Invest 

S.A. 

Sprzedaż      

- sprzedaż towarów i materiałów x x 35 

- sprzedaż usług podstawowych  x x x 

- sprzedaż produktów x x x 

- sprzedaż części zamiennych x x 182 

- wynajem pomieszczeń (w tym woda, 
energia) x 

x 
3 

- pozostałe usługi (remont brykieciarki) x x 36 

Zakup     

- opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej  
(umowa z pkt. 15.2.3.2.) x 

24 
x 

- zakup materiałów  x x x 

- naprawy gwarancyjne x x x 

- pozostałe usługi (przezwajanie silnika) x x x 

Transakcje finansowe i in.      

- udzielenie pożyczki x x x 

- odsetki od pożyczki  x x 4 
(1) (2)

 

- otrzymana spłata pożyczki x x x 

- objęcie udziałów Bioenergia Invest sp. z 
o.o. w zamian za aport  x 

x 
x 

- objęcie udziałów Ursus sp. z o.o.   x x x 

Należności    

- z tyt. dostaw i usług x x 1 988 

- z tyt. udzielonej pożyczki x x 100 

- z tyt. odsetek od pożyczki x x 13 

- z tyt. opłaty wstępnej z umowy leasingu  x x 365 (3) 

Zobowiązania    

- z tyt. dostaw i usług x 30 x 

- z tyt. udzielonej pożyczki x x x 

- z tyt. odsetek od pożyczki x x x 
Źródło: Emitent 
(1) stosowna umowa została opisana w pkt 15.2.2.2. poniżej  
(2) odsetki naliczone do dnia 30 czerwca 2012 roku  
(3) umowa leasingu dotyczy linii do brykietowania, która została sprzedana przez Emitenta spółce Bioenergia Invest S.A. i wzięta 
przez Bioenergia Invest S.A. w leasing; na podstawie porozumień kompensacyjnych, firma leasingowa pomniejszyła należność dla 
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Emitenta o przysługujące zgodnie z umową leasingową opłaty wstępne; z tytułu tych opłat wstępnych istnieje zobowiązanie 
Bioenergia Invest S.A. wobec Emitenta. 
x – brak transakcji 

 
Zgodnie z oświadczeniem zarządu po dniu 31 sierpnia 2012 roku do Daty Prospektu Emitent nie zawierał żadnych 
nowych, istotnych dla Emitenta transakcji ze Spółkami Zależnymi, poza opisanymi w Prospekcie.  

Wartość transakcji pomiędzy Emitentem a Spółkami Zależnymi w roku zakończonym 31 grudnia 2011 oraz stan 
rozrachunków na dzień 31 grudnia 2011 roku (w tyś. zł) przedstawia następujące tabela (wszystkie transakcje dotyczą 
działalności operacyjnej Emitenta, z zastrzeżeniem, że transakcje jednorazowe, tj. niemające charakteru 
powtarzających się świadczeń lub przepływu dóbr i usług w ramach stałej współpracy zostały oddzielnie 
scharakteryzowane w przypisach pod tabelą): 

Rodzaj transakcji URSUS sp. z o.o.  
OBR MOTO Lublin 

 sp. z o.o. 
Bioenergia Invest 

S.A. 

Sprzedaż      

- sprzedaż towarów i materiałów x x 79 

- sprzedaż usług podstawowych  x x 60 

- sprzedaż produktów x x 814 

- sprzedaż części zamiennych x x 495 

- wynajem pomieszczeń (w tym woda, 
energia)  x 

x 
5 

- pozostałe usługi  x x x 

Zakup    

- zakup materiałów  x x x 

-  szkolenia  x x x 

– naprawy gwarancyjne   x  
 

 x   2 

- pozostałe usługi (przezwajanie silnika) x x x 

Transakcje finansowe i in.     

- udzielenie pożyczki x x 500 
(1)

 

- odsetki od pożyczki x x 10 

- otrzymana spłata pożyczki x x 400 

- objęcie udziałów Ursus sp. z o.o.  5 
(2)

 x x 

- objęcie udziałów Bioenergia Invest sp. z 
o.o. w zamian za aport  x 

 
x x  

Należności    

- z tyt. dostaw i usług x x 1 673 

- z tyt. udzielonej pożyczki x x 100 

- z tyt. odsetek od pożyczki x x 10
(3)

 

- z tyt. opłaty wstępnej  z umowy leasingu x x 365(4) 

Zobowiązania x x x 

- z tyt. dostaw i usług x x x 

- z tyt. udzielonej pożyczki x x x 

- z tyt. odsetek od pożyczki x x x 
Źródło: Emitent 
(1) stosowna umowa została opisana w pkt 15.2.2.2.  poniżej  
(2) w zw. z tworzeniem spółki URSUS sp. z o.o.  
(3) odsetki naliczone do dnia 31 grudnia 2011roku 
(4) umowa leasingu dotyczy linii do brykietowania, która została sprzedana przez Emitenta spółce Bioenergia Invest S.A. i wzięta 
przez Bioenergia Invest S.A. w leasing; na podstawie porozumień kompensacyjnych, firma leasingowa pomniejszyła należność dla 
Emitenta o przysługujące zgodnie z umową leasingową opłaty wstępne; z tytułu tych opłat wstępnych istnieje zobowiązanie 
Bioenergia Invest S.A. wobec Emitenta. 
x- brak transakcji 

  
Wartość transakcji pomiędzy Emitentem a Spółkami Zależnymi w roku zakończonym 31 grudnia 2010  oraz stan 
rozrachunków na dzień 31 grudnia 2010 roku (w tys. zł) przedstawia następujące tabela (wszystkie transakcje dotyczą 
działalności operacyjnej Emitenta, z zastrzeżeniem, że transakcje jednorazowe, tj. niemające charakteru 
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powtarzających się świadczeń lub przepływu dóbr i usług w ramach stałej współpracy zostały oddzielnie 
scharakteryzowane w przypisach pod tabelą):  

Rodzaj transakcji URSUS sp. z o.o.  
OBR MOTO Lublin 

 sp. z o.o. 
Bioenergia Invest 

S.A. 

Sprzedaż    

- sprzedaż towarów i materiałów x x 54 

- sprzedaż usług podstawowych x x 31 

- sprzedaż produktów x x 11 

- sprzedaż części zamiennych x x 402 

- wynajem pomieszczeń (w tym woda, 
energia) x 

x 
5 

 - pozostałe usługi  x x x 

Zakup    

- zakup materiałów  x x 1 

- szkolenia  x x 2 
(1)

 

- naprawy gwarancyjne x x 49 

- pozostałe usługi (przezwajanie silnika) x x 1 

Transakcje finansowe i in.     

- udzielenie pożyczki x x x 

- odsetki od pożyczki x x x 

- otrzymana spłata pożyczki x x x 

-  objęcie udziałów Ursus sp. z o.o.  x x x 

- objęcie udziałów Bioenergia Invest sp. z 
o.o. w zamian za aport  x 

x 
x 

Należności    

- z tyt. dostaw i usług x x 346 

- z tyt. udzielonej pożyczki x x x 

- z tyt. odsetek od pożyczki x x x 

- z tyt. opłaty wstępnej z umowy leasingu  x x 475 (2) 

Zobowiązania    

- z tyt. dostaw i usług x x 10 

- z tyt. udzielonej pożyczki x x x 

- z tyt. odsetek od pożyczki x x x 
Źródło: Emitent 
(1 )szkolenie pracownika z zakresu obsługi brykieciarki (refaktura)  
(2) umowa leasingu dotyczy linii do brykietowania, która została sprzedana przez Emitenta spółce Bioenergia Invest S.A. i wzięta 
przez Bioenergia Invest S.A. w leasing; na podstawie porozumień kompensacyjnych, firma leasingowa pomniejszyła należność dla 
Emitenta o przysługujące zgodnie z umową leasingową opłaty wstępne; z tytułu tych opłat wstępnych istnieje zobowiązanie 
Bioenergia Invest S.A. wobec Emitenta. 
x- brak transakcji 
 

 
Wartość transakcji pomiędzy Emitentem a Spółkami Zależnymi w roku zakończonym 31 grudnia 2009 oraz stan 
rozrachunków na dzień 31 grudnia 2009 roku (w tys. zł) przedstawia następujące tabela (wszystkie transakcje dotyczą 
działalności operacyjnej Emitenta, z zastrzeżeniem, że transakcje jednorazowe, tj. niemające charakteru 
powtarzających się świadczeń lub przepływu dóbr i usług w ramach stałej współpracy zostały oddzielnie 
scharakteryzowane w przypisach pod tabelą):  

Rodzaj transakcji URSUS sp. z o.o.  
OBR MOTO Lublin 

 sp. z o.o. 
Bioenergia Invest S.A. 

Sprzedaż      

- sprzedaż towarów i materiałów x x 35 

- sprzedaż usług podstawowych x x 2 

- sprzedaż produktów x x 1 411 

- sprzedaż części zamiennych x x 172 
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Rodzaj transakcji URSUS sp. z o.o.  
OBR MOTO Lublin 

 sp. z o.o. 
Bioenergia Invest S.A. 

-  wynajem pomieszczeń (w tym 
woda, energia) x 

 
 
x 9 

- pozostałe usługi  x x x 

Zakup    

- zakup materiałów x x x 

- naprawy gwarancyjne x x 9 

- szkolenia  x x x 

- pozostałe usługi  x x x 

Transakcje finansowe i in.    

- odsetki od pożyczki x x x 

- objęcie udziałów Ursus sp. z o.o.  x x x 

- objęcie udziałów Bioenergia Invest 
sp. z o.o. w zamian za aport 

x x 1 410 
(1)

 

- udzielenie pożyczki x x x 

- otrzymana spłata pożyczki x x x 

Należności     

- z tyt. dostaw i usług x x 28 

- z tyt. udzielonej pożyczki x x x 

- z tyt. odsetek od pożyczki x x x 

- z tyt. opłaty wstępnej z umowy 
leasingu  

x x 
 

1 253 
(2)

 

Zobowiązania    

- z tyt. dostaw i usług x x 3 

- z tyt. udzielonej pożyczki x x x 

- z tyt. odsetek od pożyczki x x x 

Źródło: Emitent 
(1) w zw. z umową z pkt 15.2.4.1.  
(2) umowa leasingu dotyczy linii do brykietowania, która została sprzedana przez Emitenta spółce Bioenergia Invest S.A. i wzięta 
przez Bioenergia Invest S.A. w leasing; na podstawie porozumień kompensacyjnych, firma leasingowa pomniejszyła należność dla 
Emitenta o przysługujące zgodnie z umową leasingową opłaty wstępne; z tytułu tych opłat wstępnych na koniec 2009 r. powstało 
zobowiązanie Bioenergia Invest S.A. wobec Emitenta  
x- brak transakcji 

 

Pozycje w kategoriach „Należności” i „Zobowiązania” nie zostały szczegółowo opisane ponieważ dotyczą one 
transakcji przedstawianych powyżej w tabelach (transakcji przedstawionych w kategorii „Sprzedaż”, „Zakup”, 
„Transakcje finansowe i in.”).  

Transakcje pomiędzy Emitentem a podmiotami powiązanymi (innymi niż Spółki Zależne) 

 

Wartość transakcji pomiędzy Emitentem a podmiotami powiązanymi (innymi niż Spółki Zależne) w okresie 7 miesięcy 
zakończonym 31 sierpnia 2012 oraz stan rozrachunków na dzień 31 sierpnia 2012 roku (w tys. zł) przedstawia 
następujące tabela (z wyjątkiem transakcji oznaczonej przypisem nr 2, pozostałe transakcje dotyczą działalności 
operacyjnej Emitenta, z zastrzeżeniem, że transakcje jednorazowe, tj. nie mające charakteru powtarzających się 
świadczeń lub przepływu dóbr i usług w ramach stałej współpracy zostały oddzielnie scharakteryzowane w przypisach 
pod tabelą):  

Rodzaj transakcji 

Pol-Mot 
Bioener

gia 
D.O.O. 

Pol-Mot 
Holding 

S.A. 

Pol-Mot 
Auto 
S.A. 

Prologu
s sp. z 

o.o. 

Invest-
Mot 
sp. z 
o.o. 

Marek 
Zmarz 

 
BOR-
BUD 
sp. z 
o.o. 

 
Pol-Mot 
Lovran 

(Chorwa
cja) 

Sprzedaż         

- sprzedaż towarów i 
materiałów 

8 x 
 

5 
x x x 

 
x 

 
x 
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- sprzedaż usług 
podstawowych  

x x x x x x x x 

- sprzedaż produktów x  464 x x x x x 

- sprzedaż części 
zamiennych 

2 x x x x x x x 

- sprzedaż sprzętu 
komputerowego  

x x x x x x x x 

- pozostała sprzedaż  4 10 1 x 1 x x x 

Zakup         

- usługi transportowe x x x 1 643 x x x x 

- najem biura 
(odpowiednio umowa z 
pkt. 15.2.1.4. albo 15.2.8.) 

x 56 x x x x 101 x 

- najem samolotu 
(umowa z pkt. 15.2.1.3.) 

x 124 x x x x x x 

- reklama x x x x 5 x x x 

- zakup aktywów 
(samochodów) 

x x 81 x x x x x 

- zakup aktywów 
(maszyn) 

x 130 x x x x x x 

- zakup materiałów x 275 7 x x x x x 

- najem aut x x 317 x x x x x 

- administrowanie flotą x x 162 x x x x x 

- serwis floty 
(przeglądy, naprawy, 
mycie) 

x x 32 x x x x x 

- woda, energia, c.o. 
(umowa z pkt. 15.2.8.) 

x x x x x x 6 x 

- naprawy gwarancyjne  x x x x x x x x 

- remonty maszyn i 
urządzeń  

x x x x x x x x 

- najem pow. 
wystawienniczej  

x 38 x x x x x x 

- pozostałe usługi  x x x x x x x 
 

2 
(1)

 

Transakcje finansowe 
i in.  

        

- udzielenie pożyczki x x x x x 40 
(2)

 x x 

- odsetki od pożyczki x x x x x 1 
(3)

 x x 

- otrzymana spłata 
pożyczki 

x x x x x x x x 

- nabycie udziałów 
Bioenergia Invest sp. z 
o.o.  

x x x x x x x x 

- wykup udziałów 
Bioenergia Invest sp. z 
o.o.  

x x x x x x x x 

Należności         

- z tyt. dostaw i usług 15 x 598 3 62 x x x 

- z tyt. udzielonej 
pożyczki 

x x x x x 40 x x 

- z tyt. odsetek od 
pożyczki 

x x x x x 1 
 
x 

x 

- pozostałe  x x x x x x 
 
x 

x 

Zobowiązania         

- z tyt. dostaw i usług x 78 x 928 x x 1 x 

- z tyt. udzielonej 
pożyczki 

x x x x x x x x 
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- z tyt. odsetek od 
pożyczki 

x x x x x x x x 

Źródło: Emitent 
(1) usługa hotelowa   
 (2) transakcja wykraczająca poza normalny tok działalności, stosowana umowa została opisana w pkt 15.2.10. poniżej 
(3) odsetki naliczone do dnia 30 czerwca 2012 roku 
x – brak transakcji 

Zgodnie z oświadczeniem zarządu po dniu 31 sierpnia 2012 roku do Daty Prospektu Emitent nie zawierał żadnych 
nowych, istotnych dla Emitenta transakcji z podmiotami powiązanymi (innymi niż Spółki Zależne), poza opisanymi w 
Prospekcie.  

 

Wartość transakcji pomiędzy Emitentem a podmiotami powiązanymi (innymi niż Spółki Zależne) w roku zakończonym 
31 grudnia 2011 oraz stan rozrachunków na dzień 31 grudnia 2011 roku (w tys. zł) przedstawia następujące tabela (z 
wyjątkiem transakcji oznaczonej przypisem nr 1, pozostałe transakcje dotyczą działalności operacyjnej Emitenta, z 
zastrzeżeniem, że transakcje jednorazowe, tj. nie mające charakteru powtarzających się świadczeń lub przepływu 
dóbr i usług w ramach stałej współpracy zostały oddzielnie scharakteryzowane w przypisach pod tabelą): 

 

Rodzaj transakcji 

 
Pol-Mot 
Holding 

S.A. 

Pol-Mot 
Auto S.A. 

Prologus 
sp. z o.o. 

Invest-Mot 
sp. z o.o. 

Pol-Mot 
Lovran 

(Chorwacja) 

 
BOR-BUD 
sp. z o.o. 

Sprzedaż       

- sprzedaż towarów i 
materiałów 

x 8 x x x x 

- sprzedaż usług  x 4 
(1)

 3 56 x x 

- sprzedaż produktów x 887 x x x x 

- sprzedaż części zamiennych  x x x x x x 

       

- sprzedaż sprzętu 
komputerowego 

x x x x x x 

- pozostała sprzedaż  x x x x x x 

Zakup       

- woda, energia, c.o. (umowa z 
pkt. 15.2.8.) 

x x x x x 9 

- usługi transportowe x x 2 251 x x x 

- zakup aktywów (samochód) 36 x x x x x 

- zakup materiałów  25 45 x 568 x x 

- najem biura (odpowiednio 
umowa z pkt. 15.2.1.4. albo 
15.2.8.) 

48 x x x x 159 

- najem samolotu (umowa z pkt. 

15.2.1.3.)
 (4)

 
212 x x x x x 

- pozostałe koszty 22 3 
(2)

 x x x x 

- serwis floty (przeglądy, 
naprawy, mycie) 

x 67 x x x x 

- najem aut x 482 x x x x 

- administrowanie flotą x 235 x x x x 

- naprawy gwarancyjne  x x x x x x 

- remonty maszyn i urządzeń  x x x x x x 

- pozostałe usługi x x x x 3 
(3)

 x 

Transakcje finansowe i in.        

- udzielenie pożyczki x x x x x x 

- odsetki od pożyczki x x x x x x 

- otrzymana spłata pożyczki x x x x x x 

- nabycie udziałów Bioenergia 
Invest sp. z o.o.  

x x x x x x 
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- wykup udziałów Bioenergia 
Invest sp. z o.o.  

x x x x x x 

Należności       

- z tyt. dostaw i usług x 691 3 69 x x 

- z tyt. udzielonej pożyczki x x x x x x 

- z tyt. odsetek od pożyczki x x x x x x 

- pozostałe  x x x x x x 

Zobowiązania       

- z tyt. dostaw i usług 243 2 823 x x 1 

- z tyt. udzielonej pożyczki x x x x x x 

- z tyt. odsetek od pożyczki x x x x x x 

Źródło: Emitent 
(1) transakcja wykraczająca poza normalny tok działalności, wycena nieruchomości (re faktura)  
(2) naprawa samochodu najmowanego przez Emitenta, której kosztów nie pokrył ubezpieczyciel  
(3) usługa hotelowa  
x- brak transakcji 

 

Wartość transakcji pomiędzy Emitentem a podmiotami powiązanymi (innymi niż Spółki Zależne)w roku zakończonym 
31 grudnia 2010 oraz stan rozrachunków na dzień 31 grudnia 2010 roku (w tys. zł) przedstawia następujące tabela 
(wszystkie transakcje dotyczą działalności operacyjnej Emitenta, z zastrzeżeniem, że transakcje jednorazowe, tj. nie 
mające charakteru powtarzających się świadczeń lub przepływu dóbr i usług w ramach stałej współpracy zostały 
oddzielnie scharakteryzowane w przypisach pod tabelą) 

 

Rodzaj transakcji 
Pol-Mot 
Holding 

S.A. 

Pol-Mot 
Auto S.A.  

Invest-Mot 
sp. z o.o. 

Pol-Mot 
Rail  

sp. z o.o. 

REO  
sp. z o.o. 

Viamot 
S.A.  

Sprzedaż       

- sprzedaż towarów i materiałów x x x x x x 

- sprzedaż usług podstawowych x x x x x x 

- sprzedaż produktów x x x x x x 

- sprzedaż części zamiennych x x x x x x 

-  pozostała sprzedaż x x x x x x 

 - sprzedaż sprzętu komputerowego 6 x x x x x 

- pozostałe przychody 
(odszkodowanie) 

27 
(1)

 
x x x x x 

Zakup       

- usługi transportowe x x x x x 1 

- najem biura  x x x x x x 

- najem samolotu x x x x x x 

- zakup materiałów  22 21 x x x x 

- pozostałe koszty 13 x x 3 x x 

- naprawy gwarancyjne x x x x x x 

-  pozostałe zakupy  x x x x 1 x 

- serwis floty (przeglądy, naprawy, 
mycie) x 

76 
x x 

x 
x 

- remonty maszyn i urządzeń x x x x x x 

- najem aut x 315 x x x x 

- administrowanie flotą x 238 x x x x 

- pozostałe usługi  x x x x x x 

Transakcje finansowe i in.        

- udzielenie pożyczki x x x x x x 

- odsetki od pożyczki x x x x x x 
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Rodzaj transakcji 
Pol-Mot 
Holding 

S.A. 

Pol-Mot 
Auto S.A.  

Invest-Mot 
sp. z o.o. 

Pol-Mot 
Rail  

sp. z o.o. 

REO  
sp. z o.o. 

Viamot 
S.A.  

- otrzymana spłata pożyczki x x x x x x 

- nabycie udziałów Bioenergia Invest 
sp. z o.o.  

x x 173 
(2)

 x x x 

Należności       

- z tyt. dostaw i usług x x x x x x 

- z tyt. udzielonej pożyczki x x x x x x 

- z tyt. odsetek od pożyczki x x x x x x 

- pozostałe x 2 x x x x 

Zobowiązania       

- z tyt. dostaw i usług 306 166 x x x x 

- z tyt. udzielonej pożyczki x x x x x x 

- z tyt. odsetek od pożyczki x x x x x x 

Źródło: Emitent 
(1 odszkodowanie przekazane przez POL-MOT Holding S.A. w związku ze sprzedażą samochodu Emitentowi (wypłacone przez 
ubezpieczyciela spółce POL-MOT Holding S.A. jako poprzedniemu właścicielowi)  
(2) stosowna umowa została opisana w pkt 15.2.4.3.  
x- brak transakcji 

 
Wartość transakcji pomiędzy Emitentem a podmiotami powiązanymi (innymi niż Spółki Zależne) w roku zakończonym 
31 grudnia 2009 oraz stan rozrachunków na dzień 31 grudnia 2009 roku (w tys. zł) przedstawia następujące tabela 
(wszystkie transakcje dotyczą działalności operacyjnej Emitenta, z zastrzeżeniem, że transakcje jednorazowe, tj. nie 
mające charakteru powtarzających się świadczeń lub przepływu dóbr i usług w ramach stałej współpracy zostały 
oddzielnie scharakteryzowane w przypisach pod tabelą): 

Rodzaj transakcji 
Pol-Mot 

Holding S.A. 
Pol-Mot Auto 

S.A. 
Invest-Mot 
sp. z o.o. 

REO 
sp. z o.o. 

Sprzedaż     

- sprzedaż towarów i materiałów x x 2 x 

- sprzedaż usług podstawowych x x x x 

- sprzedaż produktów x x x x 

- sprzedaż części zamiennych x x 9 x 

- pozostała sprzedaż  x x 15 x 

- sprzedaż sprzętu komputerowego x x x x 

Zakup     

- usługi transportowe  x x x x 

- najem biura  x x x x 

- najem samolotu x x x x 

- dzierżawa x x 40 x 

- zakup materiałów x x x x 

- naprawy gwarancyjne x x 41 x 

- pozostałe koszty x x x x 

- wspólne badanie rynku (umowa) x x 50 x 

- serwis floty (przeglądy, naprawy, mycie) x 67 x x 

- remonty maszyn i urządzeń x 14 x x 

- najem aut x 117 x x 

- administrowanie flotą x 89 x x 

Transakcje finansowe i in.     

- odsetki od pożyczki 9 
(1)

 x x x 

- wykup udziałów Bioenergia Invest sp. z 
o.o.  

x x 2 557 
(2)

 x 

- udzielenie pożyczki 500 
(1)

 x x x 
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- otrzymana spłata pożyczki 500 x x x 

Należności     

- z tyt. dostaw i usług x 3 x x 

- z tyt. udzielonej pożyczki x  x x 

- z tyt. odsetek od pożyczki x x x x 

- pozostałe x x x x 

Zobowiązania     

- z tyt. dostaw i usług 291 43 x 12 

- z tyt. udzielonej pożyczki x x x x 

- z tyt. odsetek od pożyczki x x x x 

Źródło: Emitent  

(1) stosowne umowy zostały opisane w pkt 15.2.1.1.i 5.2.5.7. poniżej, w tabeli uwzględniono umowę zawartą pomiędzy Emitentem a 
Belvedere Marki sp. z o.o. opisaną w pkt 5.2.5.7. (po połączeniu  Belvedere Marki sp. z o.o. z POL-MOT Holding S.A. poprzez 
przeniesienie całego majątku na POL-MOT Holding S.A. spółka POL-MOT Holding S.A. stała się stroną tej umowy, pożyczka została 
spłacona przez POL-MOT Holding S.A.). 
(2) stosowne umowy zostały opisane w pkt 15.2.4.1. i pkt 15.2.4.2.  

 

x- brak transakcji 

 

Pozycje w kategoriach „Należności” i „Zobowiązania” nie zostały szczegółowo opisane, ponieważ dotyczą one 
transakcji przedstawianych powyżej w tabelach (transakcji przedstawionych w kategorii „Sprzedaż”, „Zakup”, 
„Transakcje finansowe i in.”), z wyjątkiem pozycji „pozostałe” w kategorii „Należności” w tabeli przedstawiającej 
transakcje w 2010 roku, która dotyczy należności z tytułu zwrotu kosztów naprawy samochodu niezasadnie 
poniesionych przez Emitenta na rzecz POL-MOT Auto sp. z o.o.   

 

Transakcje pomiędzy Emitentem a członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi 
wyższego szczebla 

W okresie objętym Sprawozdaniami Finansowymi do daty 31 sierpnia 2012 roku, Emitent nie zawierał z członkami 
Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla jakichkolwiek transakcji, poza transakcją 
z Markiem Zmarzem opisaną w pkt 15.2.5,10. Emitenta z tymi osobami wiązały jedynie umowy, wskazane w 
Rozdziale 13, punkt 13.1.3 oraz 13.3.4. Emitent wypłacał członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i osobom 
zarządzającym wyższego szczebla świadczenia wskazane w tabelach poniżej oraz w tabelach wskazanych w 
Rozdziale 13, pkt 13.1.3. oraz 13.2.3.  

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe informacje na temat wysokości wynagrodzenia wypłaconego przez 
Emitenta osobom pełniącym w roku 2012 funkcję członka Zarządu.  

Tabela: Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu w roku 2012 (w okresie do września 2012) 

Imię i nazwisko Funkcja Wynagrodzenie brutto wypłacone  
w roku 2012 r. (zł)

 
Świadczenia dodatkowe wypłacone/ 
przyznane przez Spółkę za 2012 r. 

(zł) 

Adam Dobieliński prezes Zarządu 175 059,41* 77 000,00 (21 000,00 nagroda) 

Karol Zarajczyk 
wiceprezes 

Zarządu 
164 059,41** 66 000,00 (10 000,00 nagroda) 

Jan Wielgus członek Zarządu 103 000,00 11 000,00 (11 000,00 nagroda) 

Wojciech 

Zachorowski*** 
członek Zarządu 122 314,86*** 6 000,00 (6 000,00 nagroda) 

Źródło: Emitent 

* Część wynagrodzenia w wysokości 35.059,41 zł brutto została wypłacona jako premia roczna za rok 2011 na podstawie umowy o 
pracę, 
** Część wynagrodzenia w wysokości 35.059,41 zł brutto została wypłacona jako premia roczna za rok 2011 na podstawie umowy o 
pracę, 
*** Pan Wojciech Zachorowski pełni funkcję członka Zarządu od 01.07.2011 r. 
**** Część wynagrodzenia w wysokości 11.686,47 zł brutto została wypłacona jako premia roczna za rok 2011 na podstawie umowy 
o pracę, 

 
W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe informacje na temat wysokości wynagrodzenia wypłaconego przez 
Emitenta osobom pełniącym w roku 2010 funkcję członka Zarządu.  
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Tabela: Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu w roku 2010. 

Imię i nazwisko Funkcja Wynagrodzenie brutto wypłacone 
w roku 2010 r. (zł)

 
Świadczenia dodatkowe 
wypłacone/ przyznane 
przez Spółkę za 2010 r. 

(zł) 

Adam Dobieliński prezes Zarządu 180 000,00 72 000,00 

Karol Zarajczyk wiceprezes Zarządu 168 000,00 72 000,00 

Jan Wielgus członek Zarządu 132 000,00 33 750,00 

Tomasz Horbal* członek Zarządu 120 000,00 30 000,00 

Stanisław Kulas** W-ce Prezes Zarządu  140 731,80 102 310,25 

Źródło: Emitent 

* Pan Tomasz Horbal pełni funkcję członka Zarządu od 01.02.2010 r. 
** Stanisław Kulas pełnił funkcję członka zarządu do 04.10.2010 r. Świadczenie dodatkowe: odszkodowanie zakaz konkurencji 
10.500,00 zł; odprawa 42 000,00 zł; ekwiwalent za urlop 49 810,25    

 
W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe informacje na temat wysokości wynagrodzenia wypłaconego przez 
Emitenta osobom pełniącym w roku 2009 funkcję członka Zarządu.  

Tabela: Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu w roku 2009. 

Imię i nazwisko Funkcja Wynagrodzenie brutto wypłacone 
w roku 2009 r. (zł)

 
Świadczenia dodatkowe 
wypłacone/ przyznane 
przez Spółkę za 2009 r. 

(zł) 

Adam Dobieliński* prezes Zarządu 147 480,65 30 000,00 

Karol Zarajczyk wiceprezes Zarządu 124 236,89 67 000,00 

Jan Wielgus członek Zarządu 132 000,00 23 035,81 

Stanisław Kulas** W-ce Prezes Zarządu 168 000,00 0 

Źródło: Emitent 

* Pan Adam Dobieliński pełni funkcje Prezesa od 20.11.2009 r. 
** Pan Stanisław Kulas pełnił funkcję Prezesa do 20.11.2009 r. 

 

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe informację na temat wysokości wynagrodzenia wypłaconego przez 
Emitenta osobom pełniącym w latach 2009 -2012 funkcję członka Rady Nadzorczej.  

Tabela: Wynagrodzenie wypłacone członkom Rady Nadzorczej 2009-2012 

Imię i 
nazwisko 

Funkcja Wynagrodzenie 
brutto wypłacone 
w roku 2009 r. (zł)

 

Wynagrodzenie 
brutto 

wypłacone w 
roku 2010 r. (zł)

 

Wynagrodzenie 
brutto wypłacone 

w roku 2011 r. 
(zł)

 

Wynagrodzenie 
brutto wypłacone w 

roku 2012 r. – w 
okresie do 

września 2012 r. (zł)
 

Andrzej 

Zarajczyk 

Przewodniczący 

Rady Nadzorczej 
30 000,00 30 000,00 30 000,00 22 500,00 

Henryk 

Goryszewski 

Wiceprzewodniczący 

Rady Nadzorczej 
24 000,00 24 000,00 24 000,00 18 000,00 

Ryszard 

Mrozek* 

Wiceprzewodniczący 

Rady Nadzorczej 
24 000,00 24 000,00 28 383,52 3 596,82 

Zbigniew 

Janas 

Członek Rady 

Nadzorczej 
24 000,00 24 000,00 24 000,00 18 000,00 
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Paweł 

Gilewski 

Członek Rady 

Nadzorczej 
24 000,00 24 000,00 36 383,52 24 192,31 

Michał 

Szwonder 

Członek Rady 

Nadzorczej 
24 000,00 24 000,00 36 383,52 24 192,31 

Zbigniew 

Nita** 

Członek Rady 

Nadzorczej 
0,00 0,00 8 000,00 19 374,27 

Źródło: Emitent 

* Pan Ryszard Mrozek Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej do 31.07.2011 r. 
** Pan Zbigniew Nita Członek Rady Nadzorczej od 01.08.2011 r. 
 

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe informację na temat wysokości wynagrodzenia wypłaconego w 2012 
roku przez Emitenta osobom zarządzającym wyższego szczebla.   

Tabela: Wynagrodzenie wypłacone osobom zarządzającym wyższego szczebla w roku 2012 (w okresie do września 2012)   

Imię i nazwisko Funkcja 
Wynagrodzenie brutto 

wypłacone w roku 2012 r. 
(zł)

 

Świadczenia dodatkowe 
wypłacone /przyznane przez 

Spółkę za 2012 r. 
(zł) 

Agnieszka Wiśniewska Prokurent/ Główna księgowa 81 000,00 29 000,00** 

Marcin Matusewicz 
Prokurent/ zastępca Dyrektora 

Ekonomiczno-Finansowego 
94 200,00 21 600,00*** 

Ewa Pradoń Prokurent/Główna księgowa 36 000,00* 0,00 

Marek Zmarz 

Z-Ca Dyrektora Oddziału 
Spółki w Lublinie/Prezes 

Zarządu OBR MOTO Lublin 
sp. z o.o. 

90 000,00 27 000,00 

Źródło: Emitent  

* Pani Ewa Pradoń do 16.04.2012 roku pełniła obowiązki Głównej Księgowej. 
** Pani A. Wiśniewska nagroda bilansowa 11.000,00 zł 
*** Pan Marcin Matusewicz nagroda bilansowa 10.800,00 zł i nagroda uznaniowa 10.800,00 zł 

 

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe informację na temat wysokości wynagrodzenia wypłaconego w 2011 
roku przez Emitenta osobom zarządzającym wyższego szczebla.   

Tabela: Wynagrodzenie wypłacone osobom zarządzającym wyższego szczebla w roku 2011   

Imię i nazwisko Funkcja 
Wynagrodzenie brutto 

wypłacone w roku 2011 r. 
(zł)

 

Świadczenia dodatkowe 
wypłacone /przyznane przez 

Spółkę za 2011 r. 
(zł) 

Agnieszka Wiśniewska Prokurent/ Główna księgowa 0,00* 40,00 

Marcin Matusewicz 
Prokurent/ zastępca Dyrektora 

Ekonomiczno-Finansowego 
109 600,00 18 040,00*** 

Ewa Pradoń Prokurent/ Główna księgowa 107 827,70** 9 040,00 

Marek Zmarz 

Z-Ca Dyrektora Oddziału 
Spółki w Lublinie/Prezes 

Zarządu OBR MOTO Lublin 
sp. z o.o. 

120 000,00 36 040,00 

Źródło: Emitent  

* Pani Agnieszka Wiśniewska została zatrudniona od 01.12.2011 r. 
** Pani Ewa Pradoń do 16.04.2012 roku pełniła obowiązki Głównej Księgowej. Nagroda bilansowa w wysokości 9.000,00 zł 
*** Nagroda uznaniowa w wysokości  18.000,00 zł została wypłacona z uwagi na bardzo duże zaangażowanie w proces 
przygotowania sprawozdań finansowych i zaangażowanie w przeprowadzenie transakcji akwizycji Emitenta. 
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W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe informację na temat wysokości wynagrodzenia wypłaconego w 2010 
roku przez Emitenta osobom zarządzającym wyższego szczebla.   

Tabela: Wynagrodzenie wypłacone prokurentom  w roku 2010   

Imię i nazwisko Funkcja 
Wynagrodzenie brutto 

wypłacone w roku 2010 r. 
(zł)

 

Świadczenia dodatkowe 
wypłacone /przyznane przez 

Spółkę za 2010 r. 
(zł) 

Marcin Matusewicz Prokurent/ zastępca Dyrektora 
Ekonomiczno-Finansowego 

102 000,00 19 000,00 

Ewa Pradoń Prokurent/ Główna księgowa 108 000,00 14 000,00 

Marek Zmarz 

Z-Ca Dyrektora Oddziału 
Spółki w Lublinie/Prezes 

Zarządu OBR MOTO Lublin 
sp. z o.o. 

70 000,00* 21 000,00 

Źródło: Emitent  

*  Pan Marek Zmarz zatrudniony od dnia 01.05.2010 r.  

 

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe informację na temat wysokości wynagrodzenia wypłaconego w 2009 
roku przez Emitenta osobom zarządzającym wyższego szczebla.   

Tabela: Wynagrodzenie wypłacone prokurentom  w roku 2009   

Imię i nazwisko Funkcja 
Wynagrodzenie brutto 

wypłacone w roku 2009 r. 
(zł)

 

Świadczenia dodatkowe 
wypłacone /przyznane przez 

Spółkę za 2009 r. 
(zł) 

Marcin Matusewicz Prokurent/ zastępca Dyrektora 
Ekonomiczno-Finansowego 

60 368,36 12 000,00 

Ewa Pradoń Prokurent/ Główna księgowa 108 000,00 18 303,00 
Źródło: Emitent  

 

 

15.2. Umowy pomiędzy podmiotami powiązanymi 

Emitent zawierał i zawiera z podmiotami powiązanymi umowy zarówno w normalnym toku działalności jak i poza 
normalnym tokiem działalności. Poniżej przedstawione zostały opisy umów, z wyjątkiem jednostkowych umów, 
zawieranych w ramach zwykłych czynności obu kontrahentów, przy których strony dokumentowały je podstawowymi 
dokumentami stosowanymi w obrocie powszechnym (umowy o zachowaniu poufności z VIAMOT S.A., umowy 
dzierżawy samochodu oraz umowy przelewu praw i obowiązków z umowy najmu samochodu z Bioenergia Invest S.A., 
umowy o współpracy handlowej, umowy dzierżawy samochodu, porozumienia o rozwiązaniu umowy dzierżawy, 
umowy użyczenia samochodu, porozumienia o rozwiązaniu umowy użyczenia samochodu, umowy współpracy w 
zakresie wyrobów WARN zawartych z POL-MOT Holding S.A., umowy wyłączności na pośredniczenie w zakupach 
wyrobów hutniczych oraz umowy współpracy z INVEST-MOT sp. z o.o., umowy o współpracy z POL-MOT 
Development D.O.O., umowy dealerskiej, umowy o zachowaniu poufności, poszczególnych umów najmu 
pojedynczych samochodów, umów użyczenia pojedynczych samochodów, umów dzierżawy pojedynczych 
samochodów w transakcjach z POL-MOT Auto S.A., która zajmuje się obrotem samochodami nowymi i używanymi w 
zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa). 

15.2.1. Umowy z POL-MOT Holding S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

15.2.1.1. Umowa pożyczki z POL-MOT Holding S. A.  

W dniu 19 czerwca 2009 roku Emitent jako pożyczkodawca zawarł z POL-MOT Holding S.A. jako pożyczkobiorcą 
umowę, na podstawie której Emitent udzielił  POL-MOT Holding S.A. pożyczki w wysokości 300.000 zł, a POL-MOT 
Holding S.A. zobowiązała się zwrócić kwotę wraz z odsetkami do dnia 31 sierpnia 2009 roku Zgodnie z 
postanowieniami umowy Bioenergia Invest S.A. od otrzymanej pożyczki zapłaciła odsetki w wysokości Wibor 3M + 2,0 
%.   
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15.2.1.2. Umowa licencyjna o używanie znaku towarowego chronionego prawem ochronnym i zgłoszonego  
znaku towarowego z POL-MOT Holding S.A.  

W dniu 1 lipca 2009 roku Emitent jako licencjobiorca zawarł z POL-MOT Holding S.A. jako licencjodawcą umowę 
licencyjną o używanie znaku towarowego słowno-graficznego POL-MOT (na który udzielone zostało prawo ochronne 
nr 61165) oraz znaku towarowego słowno-graficznego POL-MOT(w odniesieniu do którego wniosek nr 357520 w 
sprawie udzielenia prawa ochronnego został złożony dnia 29 czerwca 2009 roku) dla celów związanych z 
działalnością gospodarczą Emitenta na całym terytorium Rzeczpospolitej Polski. Zgodnie z umową Emitent 
zobowiązany jest do uiszczania na rzecz POL-MOT Holding S.A. opłat licencyjnych w wysokości 10.000 zł + VAT za 
pełny rok trwania umowy za każdy ze znaków objętych umową, opłata za rok 2009 należna jest w proporcjonalnej 
wysokości. Emitent nie jest upoważniony do udzielania dalszych sublicencji na używanie znaku towarowego. 

Umowa została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2012 roku.  

Zgodnie z umową należność roczna należna jest z tytułu wykorzystywania ze znaków towarowych, o których mowa w 
umowie. Emitent w swojej działalność nie podjął się korzystania ze znaków towarowych POL-MOT i w związku z tym 
roszczenia o zapłatę, według stron tej umowy, nie powstały.  

W zestawieniu dotyczącym rozliczeń pomiędzy Emitentem a spółką  POL-MOT Holding S.A. z tytułu umowy 
licencyjnej z 1 lipca 2009 r. nie znalazły się należności ani zobowiązania.  

Emitent zamieścił umowę w prospekcie, albowiem termin jej wygaśnięcia przypada na 31 grudnia 2012 roku, 
jakkolwiek przy prawdopodobieństwie graniczącym z pewnością Emitent nie będzie wykorzystywał przedmiotowych 
znaków towarowych, co oznacza, iż umowa ta wygaśnie bez jej wykonania.  

 

15.2.1.3. Umowa dotycząca udostępniania samolotu z POL-MOT Holding S.A. 

W dniu 3 stycznia 2011 roku POL-MOT Holding S.A. zawarł z Emitentem oraz POL-MOT Auto sp. z o.o. jako 
biorącymi do używania umowę, na mocy której POL-MOT Holding S.A. zadeklarował gotowości do udostępniania i 
zobowiązał się udostępniać  samolotu „Piper”.  

Zgodnie z postanowieniami umowy miesięczne wynagrodzenie należne POL-MOT Holding S.A. za gotowość do 
udostępniania przedmiotu umowy wynosi 17.700 zł plus VAT od każdego z biorących do używania. Koszty 
eksploatacji samolotu za okres używania ponosi każdy biorący do używania we własnym zakresie.  

Umowa jest zawarta na czas nieokreślony, każda ze stron może rozwiązać umowę za miesięcznym terminem 
wypowiedzenia dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego.  

 

15.2.1.4. Umowa najmu lokalu użytkowego z POL-MOT Holding S.A.  

W dniu 30 czerwca 2011 roku POL-MOT Holding S.A. jako wynajmujący zawarł z Emitentem jako najemcą umowę 
najmu lokalu użytkowego (pomieszczenia biurowego) przy ul. J. Kochanowskiego 45A w Warszawie oraz 5 miejsc 
parkingowych.  

Zgodnie z postanowieniami umowy czynsz najmu wynosi łącznie 7.967,60 zł netto miesięcznie. Czynsz najmu będzie 
waloryzowany jeden raz w roku, od 1 kwietnia każdego roku kalendarzowego w oparciu o wskazane w umowie 
wskaźniki.  

Celem zabezpieczenia należności wynajmującego Emitent wpłacił na jego konto w dniu wydania przedmiotu najmu 
kaucję pieniężną w wysokości trzykrotnego czynszu.  

Umowa została zawarta na czas nieokreślony, przy czym każdej ze stron przysługuje prawo jej rozwiązania z 
zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
druga strona otrzymała wypowiedzenie. Rozwiązanie umowy przez POL-MOT Holding S.A. bez zachowania terminu 
wypowiedzenia może nastąpić gdy: 

 Emitent zalega z zapłatą czynszu za dwa okresy płatności, a z uregulowaniem innych należności przez 
ponad 30 dni, pod warunkiem uprzedniego wezwania i bezskutecznego upływu  dodatkowego 14-dniowego 
terminu uregulowania płatności, 

 Emitent narusza w sposób rażący inne postanowienia umowy pod warunkiem uprzedniego wezwania do 
zaniechania tych naruszeń i bezskutecznego upływu dodatkowego 14 dniowego terminu wyznaczonego na 
usunięcie stwierdzonych przez POL-MOT Holding S.A. uchybień.   

 

 

15.2.1.5. Umowa współpracy z POL-MOT Holding S.A.  

W dniu 1 sierpnia 2012 roku Emitent zawarł z POL-MOT Holding S.A.  umowę o współpracy. Na podstawie umowy 
POL-MOT Holding S.A. będzie sprzedawał i dostarczał Emitentowi wyroby smarownicze w ilości zgodnej z jego 
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zapotrzebowaniem oraz o wymaganych przez niego parametrach, pozytywnie wpływających na żywotność i pracę 
ciągników URSUS. Strony uzgodniły, iż umowa wchodzi w życie w dniu 1 sierpnia 2012 roku i obowiązuje do dnia 31 
lipca 2017 roku. 

Gwarancja dostaw środków smarowniczych przez określony czas, o wymaganych parametrach i w niezbędnych 
ilościach, zapewnia Emitentowi pewność zakupu i stabilizację w zakresie zaopatrywania Emitenta w środki 
smarownicze zalecane do stosowania w ciągnikach i maszynach rolniczych. Cena uzgodniona przez strony za 
nabywane przez Emitenta środki smarownicze odpowiednia dla tego typu umów. 

Pozostałe postanowienia powyższej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w umowach o 
współpracy przewidujących dokonywanie zamówień na towary, z tym jednak, że po stronie Emitenta nie istnieje 
obowiązek dokonywania określonej wielkości zamówień, skorelowany z obowiązkiem POL-MOT Holding S.A. Umowa 
ogranicza się do zapewnienia pierwszeństwa POL-MOT Holding S.A. w dostawach wyrobów smarowniczych na rzecz 
Emitenta. 

 

15.2.2. Umowy z Bioenergia Invest S.A. z siedzibą w Dobrym Mieście 

 

15.2.2.1. Umowa sprzedaży linii do brykietowania słomy (LTBS) z Bioenergia Invest S.A.  

Dnia 27 września 2011 roku Emitent jako sprzedawca zawarł z Bioenergia Invest S.A. jako kupującym umowę 
sprzedaży linii do brykietowania słomy (obejmującej brykieciarkę mechaniczną). Zgodnie z postanowieniami umowy 
linia została dostarczona przez Emitenta, zgodnie z wnioskiem Bioenergia Invest S.A. i na jego rzecz do miejscowości 
Baćka Topola w Serbii.  

Za linię do brykietowania słomy, jej dostarczenie do Baćka Topola, nadzór i montaż Bioenergia Invest S.A. 
zobowiązana jest zapłacić Emitentowi cenę w łącznej wysokości 680.000 zł netto, tzn. podwyższoną o wymagane 
prawem świadczenia publicznoprawne i podatek. Bioenergia Invest S.A. zobowiązana jest zapłaty w następujący 
sposób: 

 pierwszą ratę w kwocie 170.000 zł netto w terminie 21 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 
potwierdzającego prawidłowe zamontowanie linii do brykietowania lub sporządzenia protokołu przez 
Emitenta, 

 drugą ratę w kwocie 170.000 zł netto w terminie 90 dni od wymagalności pierwszej raty,  

 trzecią ratę w kwocie 170.000 zł netto w terminie 90 dni od wymagalności drugiej raty,  

 czwartą ratę w kwocie 170.000 zł netto w terminie 90 dni od wymagalności trzeciej raty. 

Zgodnie z postanowieniami umowy w celu zabezpieczenia zapłaty Emitentowi całej ceny Bioenergia Invest S.A. 
zobowiązuje się, że w przypadku opóźnienia w spłacie rat ceny lub zwrotu linii do brykietowania słomy w przypadku 
odstąpienia od umowy przez Emitenta i obowiązku zapłaty odpowiedniego wynagrodzenia za jej zużycie i/lub 
uszkodzenie, przekraczających trzy miesiące, dokonać na rzecz Emitenta cesji wierzytelności (w kwocie długu 
Bioenergia Invest S.A.) przysługujących mu od GDF SUEZ Bioenergia sp. z o.o. w Zawadzie na podstawie umowy 
dostawy biomasy zawartej w dniu 7 września 2011 roku.  

 

15.2.2.2. Umowa pożyczki z Bioenergia Invest S. A.  

W dniu 19 sierpnia 2011 roku Emitent jako pożyczkodawca zawarł z Bioenergia Invest S.A. jako pożyczkobiorcą 
umowę, na podstawie której Emitent udzielił Bioenergia Invest S.A. pożyczki w wysokości 500.000 zł, a Bioenergia 
Invest S.A. zobowiązała się zwrócić kwotę wraz z odsetkami do dnia 9 listopada 2011 roku. Zgodnie z 
postanowieniami umowy Bioenergia Invest S.A. od otrzymanej pożyczki zapłaciła odsetki w wysokości Wibor 1 
miesięczny + 2,5 %.    

15.2.3. Umowy Z OBR MOTO Lublin sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie
7
 

15.2.3. 1. Umowa użyczenia lokalu biurowego z OBR MOTO Lublin sp. z o.o. 

W dniu 26 sierpnia 2011 roku Emitent jako użyczający zawarł z OBR MOTO Lublin sp. z o.o. umowę użyczenia lokalu 
biurowego w budynku stanowiącym własność Emitenta położonym w Lublinie przy ulicy Mełgiewskiej nr 10. Emitent 
oddał OBR MOTO Lublin sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie do bezpłatnego używania na czas nieoznaczony lokal 
biurowy, OBR MOTO Lublin sp. z o.o. zobowiązana jest zwrócić lokal biurowy w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania 
wezwania do zwrotu. 

 

                                                           
7
 Opisane umowy zawarte zostały przed powstaniem stosunku zależności (z wyjątkiem aneksu z dnia 19 marca 2012 

roku do umowy dzierżawy z dnia 25 stycznia 2012 roku), opisane umowy obowiązują w Dacie Prospektu. 
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15.2.3. 2. Umowa o świadczenie usług badawczo-rozwojowych z OBR MOTO Lublin sp. z o.o.  

W dniu 25 stycznia 2012 roku Emitent jako zamawiający zawarł umowę o świadczenie usług rozwojowo-badawczych z 
OBR MOTO Lublin sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jako wykonawcą, na mocy której OBR MOTO Lublin sp. z o.o. 
zobowiązał się do świadczenia na rzecz Emitenta usług badawczo-rozwojowych, w zakresie i na zasadach 
wynikających każdorazowo z odrębnego szczegółowego zlecenia Emitenta. Modelowy zestaw szczegółowych prac 
badawczo-rozwojowych składa się z: 

 sformułowania założeń i opracowania koncepcji, 

 projektu wstępnego,  

 dokumentacji konstrukcyjnej prototypu, 

 wykonania prototypu,  

 badań,  

 opracowania dokumentacji konstrukcyjnej dla produkcji seryjnej.  

Wynagrodzenie za poszczególne, wchodzące w skład modelowego zestawu, usługi badawczo-rozwojowe strony będą 
ustalały każdorazowo w ramach realizacji umowy szczegółowej.  

Zgodnie z postanowieniami umowy usługi badawczo-rozwojowe świadczone będą w okresie co najmniej 5 lat od 
podpisania umowy, z zastrzeżeniem że umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie z 
zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, a OBR MOTO Lublin sp. z o.o. nie przysługuje prawo do 
żądania odszkodowania w razie wypowiedzenia umowy przez Emitenta. Zgodnie z postanowieniami umowy umowa 
została zawarta na czas nieokreślony. 

Na podstawie umowy zostało zlecone przez Emitenta spółce OBR MOTO Lublin sp. z o.o. opracowanie dokumentacji 
konstrukcyjnej aplikatora, za przygotowanie której Emitent zobowiązany był uiścić wynagrodzenie w wysokości 24.000 
zł.   

 

 
15.2.3.3.Umowa dzierżawy z OBR MOTO Lublin sp. z o.o. zmieniona aneksem z dnia 19 marca 2012 roku 

Dnia 25 stycznia 2012 roku Emitent jako wydzierżawiający zawarł z OBR MOTO Lublin sp. z o.o.  jako dzierżawcą 
umowę, na mocy której Emitent oddał OBR MOTO Lublin sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie część budynku nr 10 
położonego w Lublinie przy ulicy Mełgiewskiej do używania i pobierania pożytków, a OBR MOTO Lublin sp. z o.o. 
zobowiązał się płacić umówiony czynsz i korzystać z przedmiotu umowy wyłącznie do celów prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej.  

Strony ustaliły miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 9.000 zł powiększony o należny podatek VAT. Poza 
czynszem dzierżawnym OBR MOTO Lublin sp. z o.o. zobowiązał się zwracać Emitentowi podatek od nieruchomości 
uiszczony przez Emitenta, po każdorazowym przedstawieniu przez Emitenta dowodu zapłaty. Zgodnie z umową 
czynsz za miesiące luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień 2012 roku zostanie zapłacone do 
dnia 15 października 2012 roku, zaś czynsz za okres począwszy od października 2012 roku włącznie płatny będzie z 
dołu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu za który czynsz jest należny. Przedmiot dzierżawy został 
udostępniony dzierżawcy.    

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Emitentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem 
natychmiastowym, jeżeli: 

 OBR MOTO Lublin sp. z o.o. zalega z zapłatą czynszu lub zwrotu kwoty podatku za dwa pełne okresy 
płatności  i nie dokona zapłaty pomimo wyznaczenia dodatkowego 14 dniowego terminu, 

 OBR MOTO Lublin sp. z o.o. narusza postanowienia umowy, pod warunkiem uprzedniego wezwania do 
zaprzestania naruszeń i bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu. 

Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy za 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na 
ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.   

 

15.2.3.4. Umowa promesy pożyczki z OBR MOTO Lublin sp. z o.  

W dniu 27 stycznia 2012 roku Emitent udzielił OBR MOTO Lublin sp. z o.o. promesy pożyczki (zadeklarował wstępnie 
udzielenie pożyczki) w wysokości 16.852.230 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu 
zatytułowanego: "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego maszyn i urządzeń dla sektora rolnego oraz 
pojazdów wykorzystujących napędy alternatywne", realizowanego w ramach Działania 4.5.2 "Wsparcie inwestycji w 
sektorze usług nowoczesnych" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który finansowany będzie ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Promesa ważna jest przez okres 12 miesięcy od dnia jej 
wystawienia. Warunkiem zawarcia przez strony przyrzeczonej umowy pożyczki jest przedłożenie w okresie ważności 
promesy, przez OBR MOTO Lublin sp. z o.o. u Emitenta potwierdzonej pisemnej informacji o zakwalifikowaniu 
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wniosku (projektu) wnioskodawcy do dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego – Działania 4.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W promesie ustalono wysokość 
oprocentowania pożyczki, zaś pozostałe jej warunki strony ustalą w przyrzeczonej umowie pożyczki. Emitent zastrzegł 
jednak w promesie, że w przypadku nadzwyczajnej zmiany okoliczności rynkowych lub sytuacji na rynkach 
finansowych może w okresie obowiązywania niniejszej promesy od niej odstąpić.  

 

15.2.4. Umowy z INVEST-MOT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dotyczące wspólnej inwestycji w spółkę 
INVEST-MOT Bioenergia  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Bioenergia Invest S.A. z siedzibą 
w Dobrym Mieście) 

15.2.4.1. Umowa o współpracy z INVEST-MOT sp. z o.o. zmieniona aneksem z dnia 23 marca 2009 roku 

W dniu 2 lutego 2009 roku Emitent zawarł z INVEST-MOT sp. z o.o. umowę, której celem było określenie zasad 
współpracy w trakcie realizacji wspólnego przedsięwzięcia stron realizowanego przez zarządzaną wspólnie spółkę - 
INVEST-MOT Bioenergia sp. z o.o. powołaną przez INVEST-MOT sp. z o.o. której kapitał został podwyższony zgodnie 
z postanowieniami umowy, którego celem jest pozyskiwanie różnych rodzajów biomasy.  

W ramach umowy INVEST-MOT sp. z o.o. zobowiązała się, w szczególności do: 

 podwyższenia kapitału zakładowego INVEST-MOT Bioenergia sp. z o.o. do kwoty 8.118.000 zł poprzez 
utworzenie 8.068 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy i objęcia 5.658 nowoutworzonych 
udziałów oraz pokrycia ich wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, 
którego działalność obejmuje produkcję i handel biomasą o wartości 5.658.000 zł (w terminie do dnia 15 
lutego 2009 roku) 

 przeniesienia na INVEST-MOT Bioenergia sp. z o.o. praw i obowiązków wynikających z wszelkich umów 
handlowych, umów o współpracy gospodarczej, decyzji i pozwoleń oraz innych dokumentów wymaganych 
prawem do prowadzenia działalności w zakresie określonym w akcie założycielskim INVEST-MOT 
Bioenergia sp. z o.o., których obecnie stroną lub beneficjentem jest INVEST-MOT sp. z o.o. (w terminie do 
dnia 15 lutego 2009 roku),  

 sprzedaży na rzecz Emitenta 1.568 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy za łączną cenę 1.568.000 
zł (w terminie do 30 kwietnia 2009 roku).,  

 zmiany nazwy INVEST-MOT Bioenergia sp. z o.o. na Bioenergia Invest sp. z o.o.  

W ramach umowy Emitent zobowiązał się w szczególności do: 

 objęcia 1.410 udziałów utworzonych w podwyższonym kapitale zakładowym o wartości nominalnej 1.000 zł 
każdy oraz pokrycia ich wkładem niepieniężnym w postaci trzech linii do brykietowania słomy o wartości 
1.350.000 zł oraz części zamiennych o wartości 60.000 zł (w terminie do dnia 15 lutego 2009 roku), 

 objęcia 1.000 udziałów utworzonych w podwyższonym  kapitale zakładowym o wartości nominalnej 1.000 zł 
każdy oraz pokrycia ich wkładem pieniężnym w wysokości 1.000.000 zł (w terminie do dnia 15 lutego 2009 
roku), 

 zakupu od INVEST-MOT sp. z o.o. 1.568 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy za łączną cenę 
1.568.000 zł (w terminie do 30 kwietnia 2009 roku).  

Ponadto na mocy umowy INVEST-MOT sp. z o.o. udzielił Emitentowi nieodwołalnego i bezwarunkowego prawa do 
zakupu udziałów  INVEST-MOT Bioenergia sp. z o.o. na rzecz Emitenta po ustalonej w umowie cenie (opcja call). 
Opcja call dotyczyła ilości udziałów, która zapewni Emitentowi 51% głosów na zgromadzeniu wspólników INVEST-
MOT Bioenergia sp. z o.o. Skorzystanie z prawa opcji call przez Emitenta było możliwe w ciągu 2 lat od dnia zawarcia 
umowy. zgodnie z postanowieniami umowy w przypadku podjęcia przez Emitenta decyzji o zakupie udziałów w 
ramach skorzystania z prawa opcji call INVEST-MOT sp. z o.o. sprzeda Emitentowi udziały po cenie równiej wartości 
nominalnej udziałów, za każdy udział posiadanych przez INVEST-MOT sp. z o.o. określonej w § 7 aktu 
założycielskiego INVEST-MOT Bioenergia sp. z o.o. powiększonej o odsetki w wysokości WIBOR dla depozytów 3-
miesięcznych plus 2,5 punktu procentowego, naliczone od dnia zarejestrowania podwyższonego kapitału INVEST-
MOT Bioenergia sp. z o.o. do dnia zapłaty za zakupywane udziały w ramach realizacji opcji call.  

 

W wykonaniu umowy o współpracy spółki zawarły następujące umowy:  

15.2.4.2. Umowa zbycia udziałów spółki Bioenergia Invest sp. z o.o. z INVEST-MOT sp. z o.o.  

Dnia 24 kwietnia 2009 roku INVEST-MOT sp. z o.o. w Warszawie jako zbywca zawarła z Emitentem jako nabywcą 
umowę, na podstawie której INVEST-MOT sp. z o.o. zbył, a Emitent nabył 1.568 udziałów w spółce Bioenergia Invest 
sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście o wartości nominalnej 1.000 zł każdy za łączną cenę w wysokości 1.568.000 
zł. Cena za udziały została uiszczona przez Emitenta. Zgodnie z postanowieniami umowy udziały przeszły na 
Emitenta z chwilą dokonania zapłaty ceny.  
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15.2.4.3.Umowa zbycia udziałów spółki Bioenergia Invest sp. z o.o. z INVEST-MOT sp. z o.o. 

Dnia 21 kwietnia 2010 roku INVEST-MOT sp. z o.o. w Warszawie jako zbywca zawarła z Emitentem jako nabywcą 
umowę, na podstawie której INVEST-MOT sp. z o.o. zbyła, a Emitent nabył 162 udziały w spółce Bioenergia Invest sp. 
z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście o wartości nominalnej 1.000 zł każdy za łączną cenę w wysokości 172.675,40 zł. 
Cena za udziały została uiszczona przez Emitenta. Zgodnie z postanowieniami umowy udziały przeszły na Emitenta z 
chwilą dokonania zapłaty ceny.  

 

15.2.5. Umowy z POL-MOT AUTO sp. z o.o. (obecnie: POL-MOT AUTO S.A.) z siedzibą w Warszawie 

15.2.5.1.Umowa nr 510481080/2008 o wynajmie długoterminowym pojazdów z POL-MOT AUTO sp. z o.o.  

W dniu 30 maja 2008 roku Emitent jako najemca zawarł z POL-MOT AUTO sp. z o.o. jako wynajmującym umowę, na 
mocy której POL-MOT AUTO sp. z o.o. oddała w najem Emitentowi samochody określone szczegółowo w załączniku 
do umowy. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony, przy czym okres najmu poszczególnych samochodów 
określany był w załączniku. Czynsz najmu określany był indywidualnie dla każdego samochodu. W wykonaniu umowy 
strony zawierały oraz zawierają umowy najmu określonych samochodów poprzez podpisywanie załączników do 
umowy (załączniki do umowy  są przedmiotem aneksów przedłużających okres najmu).  

 

15.2.5.2.Umowa nr A510481080/2008 o administrowanie i nadzór techniczny nad flotą pojazdów z POL-MOT 
AUTO sp. z o.o.  

W dniu 30 kwietnia 2008 roku Emitent jako zleceniodawca zawarł z POL-MOT AUTO sp. z o.o. jako zleceniobiorcą 
umowę, na mocy której oddał w administrowanie samochody opisane w załącznikach do umowy. Umowa została 
zawarta na czas nieoznaczony, przy czym okresy administrowania i nadzoru technicznego nad poszczególnymi 
samochodami określone zostały w załącznikach do umowy. W wykonaniu umowy strony zawierały oraz zawierają 
umowy dotyczące określonych samochodów poprzez podpisywanie załączników do umowy (załączniki do umowy są 
przedmiotem aneksów przedłużających okres administrowania i nadzoru technicznego).  

 

15.2.6. Umowa użyczenia lokalu biurowego z URSUS sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Lublinie  

W dniu 1 sierpnia  2011 roku Emitent jako użyczający zawarł z URSUS sp. z o.o. w organizacji jako biorącym w 
użyczenie umowę użyczenia lokalu biurowego w budynku nr 10 będącym własnością Emitenta, położonym przy ul. 
Mełgiewskiej w Lublinie. Emitent oddał lokal  biurowy URSUS sp. z o.o. w organizacji do bezpłatnego używania na 
czas nieoznaczony. URSUS sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie zobowiązała się zwrócić lokal w terminie 2 tygodni od dnia 
otrzymania wezwania do zwrotu. 

 

15.2.7.Umowa pożyczki z Belvedere Marki sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zmieniona aneksem z POL-MOT 
Holding S.A. z dnia 29 maja 2009 roku 

W dniu 8 kwietnia 2009 roku Emitent jako pożyczkodawca zawarł z Belvedere Marki sp. z o.o. jako pożyczkobiorcą 
umowę pożyczki, na podstawie której Emitent udzielił Belvedere Marki sp. z o.o. pożyczki w wysokości 200.000 zł, a 
Belvedere Marki sp. z o.o. zobowiązała się zwrócić kwotę wraz z odsetkami do dnia 31 sierpnia 2009 roku. Zgodnie z 
postanowieniami umowy Belvedere Marki sp. z o.o. od otrzymanej pożyczki zapłaciła odsetki w wysokości Wibor 1 
miesięczny + 2,0 %.     

15.2.8. Umowa najmu z BOR-BUD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  

W dniu 12 stycznia 2011 roku BOR-BUD sp. z o.o. jako wynajmujący zawarł z Emitentem jako najemcą umowę najmu 
powierzchni biurowej w budynku przy ul. Kochanowskiego 45 w Warszawie.   

Zgodnie z postanowieniami umowy Emitent zobowiązany jest do zapłaty miesięcznego czynszu w wysokości 14.413 zł 
+ VAT. BOR BUD sp. z o.o. zobowiązana jest do odpłatnego udostępniania energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody 
oraz do zabezpieczania ogrzewania.  

Celem zabezpieczenia należności wynajmującego Emitent wpłacił na jego konto w dniu wydania przedmiotu najmu 
kaucję pieniężną w wysokości jednomiesięcznego czynszu.  

Umowa została zawarta na czas oznaczony do dnia 31 stycznia 2016 roku. W umowie określone zostały przypadki, w 
których strony uprawnione są do rozwiązania umowy przed upływem okresu na jaki została zawarta.   

 

15.2.9.Umowa najmu lokalu użytkowego z Prologus sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Warszawie 
rozwiązana przez strony na mocy porozumienia z dniem 30 czerwca 2011 roku  

W dniu 13 stycznia 2011 roku Emitent jako wynajmujący zawarł z Prologus sp. z o.o. w organizacji jako najemcą 
umowę, na mocy której oddał Prologus sp. z o.o. w organizacji wydzielony lokal o powierzchni 7 mkw, który może być 
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samodzielnie wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, znajdujący się na parterze budynku 
położonego w Warszawie przy ul. Kochanowskiego 45, zaś Prologus sp. z o.o. w organizacji zobowiązała się płacić 
umówiony czynsz.  Umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 lutego 2011 roku do dnia 31 stycznia 2016 
roku, z zastrzeżeniem, że w przypadku rozwiązania umowy najmu na podstawie, której Emitent uprawniony był do 
korzystania z lokalu, umowa ulegała rozwiązaniu w tym samym dniu. W umowie określono przypadki uprawniające 
strony do rozwiązania umowy przed upływem okresu na jaki została zawarta.   

 

15.2.10.Umowa pożyczki z Markiem Zmarzem wraz z umową ustanowienia zastawu na udziałach w OBR MOTO 
Lublin sp. z o.o.  

W dniu 29 lutego 2012 roku Emitent jako pożyczkodawca zawarł z osobą fizyczną – Markiem Zmarzem jako 
pożyczkobiorcą umowę pożyczki, na podstawie której udzielił tej osobie pożyczki w wysokości 40.000 zł. z 
przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki OBR MOTO Lublin sp. z o.o., w tym w szczególności na przygotowanie 
tej spółki do rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie usług świadczonych na rzecz Emitenta na zasadach 
określonych umową o świadczeniu usług badawczo-rozwojowych zawartą w dniu 25 stycznia 2012 roku. 
Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek w wysokości 8% w skali roku, a w przypadku opóźnienia w 
spłacie pożyczki – odsetek karnych w wysokości16% w skali roku. Termin spłaty pożyczki przypada na dzień 30 
listopada 2012 roku.  

Zabezpieczenie spłaty pożyczki jest, ustanowiony na podstawie umowy z dnia 5 marca 2012 roku, zastaw na rzecz 
Emitenta na 50 udziałach w kapitale zakładowym OBR MOTO Lublin sp. z o.o. będących własnością pożyczkobiorcy. 
Zgodnie z umową zastawniczą, Emitent jako zastawnik może wykonywać prawo głosu z zastawionych udziałów 

 

15.2.11.Umowa licencyjna z Fabrika Traktora društvo sa ograničenom odgovornošču (spółką z ograniczoną 
odpowiedzialnością) z siedzibą w Bijeljina (Bośnia i Hercegowina) 

W dniu 10 października 2012 roku Emitent jako licencjodawca zawarł z Fabrika Traktora D.O.O. jako licencjobiorcą 
umowę o używanie znaków towarowych słowno-graficznych URSUS. Zgodnie z postanowieniami umowy 
licencjobiorca jest uprawniony do używania znaków towarowych URSUS dla oznaczenia spółki (do zmiany firmy na 
„URSUS D.O.O.”) a także dla celów związanych z działalnością gospodarczą licencjobiorcy w zakresie 
produkcji/montażu na zasadzie SKD i sprzedaży ciągników na terytorium Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Serbii, 
Czarnogóry, Kosowa, Macedonii i Albanii (w szczególności do oznaczania znakami towarowymi URSUS ciągników i 
części zamiennych do nich). Na mocy umowy licencjobiorca uprawniony jest również do wykorzystywania 
dokumentacji technicznej, konstrukcyjnej i posprzedażowej oraz know-how ciągników URSUS dla celów związanych z 
działalnością gospodarczą licencjobiorcy w zakresie produkcji/montażu na zasadzie SKD i sprzedaży ciągników i 
części zamiennych na terytorium Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Serbii, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii i Albanii 
(sprzedaż ciągników do innych krajów wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Emitenta).  

Licencjobiorca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia (opłaty licencyjnej) w wysokości określonej w umowie*.  
Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Strony są uprawnione do wypowiedzenia umowy, z zachowaniem 
sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenie (na koniec miesiąca kalendarzowego). W umowie określono przypadki, w 
których Emitent uprawniony jest do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.  

______________________________ 

* Warunki ustalania wysokości opłaty licencyjnej oraz terminy płatności objęte wnioskiem o zwolnienie z publikacji w Prospekc ie 

Emisyjnym 
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16. AKCJE I KAPITAŁ ZAKŁADOWY 
 

 

16.1. Podstawowe informacje o Akcjach i kapitale zakładowym Emitenta 

 

Na dzień bilansowy ostatniego sprawozdania finansowego przedstawionego w historycznych danych finansowych, tj. 
datę 30 czerwca 2012 roku, kapitał zakładowy Emitenta wynosił 22.180.000 zł i dzielił się na 22.180.000 akcji 
zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym: 

 700.000 akcji serii A od numeru A 0000001 do numeru A 0700000, 

 400.000 akcji serii B od numeru B 0000001 do numeru B 0400000, 

 800.000 akcji serii C od numeru C 0000001 do numeru C 0800000, 

 600.000 akcji serii D od numeru D 0000001 do numeru D 0600000, 

 900.000 akcji serii E od numeru E 0000001 do numeru E 0900000, 

 320.000 akcji serii F od numeru F 0000001 do numeru F 0320000, 

 600.000 akcji serii G od numeru G 0000001 do numeru G 0600000, 

 360.000 akcji serii H od numeru H 0000001 do numeru H 0360000, 

 4.000.000 akcji serii I od numeru I 0000001 do numeru I 4000000, 

 6.000.000 akcji serii J od numeru I 0000001 do numeru J 6000000, 

 7.500.000 akcji serii K od numeru K 0000001 do numeru K 7.500.000.  

Od dnia 30 czerwca 2012 roku do Daty Prospektu, wysokość kapitału zakładowego Emitenta nie była zmieniana. 
Wszystkie Akcje zostały w pełni opłacone. Wszystkie Akcje są notowane na rynku podstawowym GPW.  

Na dzień bilansowy ostatniego sprawozdania finansowego przedstawionego w historycznych danych finansowych, tj. 
datę 30 czerwca 2012 roku jak również na Datę Prospektu, Emitent nie emitował Akcji w ramach kapitału docelowego, 
zaś Statut nie przewidywał podwyższenia kapitału zakładowego w tym trybie.  

W okresie objętym historycznymi danymi finansowymi tj.: w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 30 czerwca 2012 
roku, kapitał zakładowy Emitenta nie był zmieniany, w związku z czym żadna jego część nie była opłacona w postaci  
aktywów innych niż gotówka. 

Na Datę Prospektu: 

 nie istnieją Akcje, które nie reprezentują kapitału zakładowego Emitenta (nie stanowią udziału w kapitale), 

 Emitent nie posiada Akcji własnych; Akcji nie posiada również żaden podmiot zależny Emitenta ani osoba 
trzecia działająca w imieniu lub na rzecz Banku, 

 ani kapitał Emitenta ani kapitał żadnego z podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta nie jest przedmiotem 
opcji, nie zostało również uzgodnione ani warunkowo ani bezwarunkowo, że kapitał jakiegokolwiek z tych 
podmiotów stanie się przedmiotem opcji, 

 Statut nie przewiduje podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, a udzielenie 
takiego upoważnienia wymaga zmiany Statutu, 

 brak jest jakichkolwiek zobowiązań do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. 

Zgodnie z  § 7 ust. 3 Statutu, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta wynosi nie więcej niż 600.000 
zł złotych i kapitał zakładowy w granicach tego podwyższenia dzieli się na:  

 nie więcej niż 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł każda oraz 

 nie więcej niż 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 zł każda. 

Zgodnie z  § 7 ust. 4 zd. 1 Statutu Emitenta, prawo do objęcia akcji serii L mogło być wykonane do dnia 31 grudnia 
2011 r. Żadna z uprawnionych osób nie skorzystała z uprawnienia. Prawo do objęcia akcji serii M może być wykonane 
do dnia 31 grudnia 2012 r. (§ 7 ust. 4 zd. 1 Statutu Emitenta). Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony na 
potrzeby programu motywacyjnego. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa 
do objęcia akcji serii M posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii D, E oraz F, które miały zostać wyemitowane 
na podstawie uchwały nr 29/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 6 maja 2008 roku. 
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Emisja ta nie została zrealizowana, w związku z czym uchwałą Rady Nadzorczej (której powierzone zostały obowiązki 
w zakresie prowadzenia tego programu) nr 5/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r. przedstawiony został wniosek do 
Walnego Zgromadzenia o zniesienie ustanowionego u Emitenta na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia nr 28/2008 z dnia 6 maja 2008r. Programu Motywacyjno – Lojalnościowego oraz do Zarządu Emitenta, 
aby zgłosił pod obrady Walnego Zgromadzenia projekty uchwał wraz z załącznikami umożliwiające Walnemu 
Zgromadzeniu zniesienie ww. Programu i zmianę Statutu Spółki. Na datę Prospektu Zarząd nie powziął jeszcze 
uchwały w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem poddania pod obrady wniosków o 
zniesienie Programu Motywacyjno – Lojalnościowego i towarzyszące temu zmiany Statutu Emitenta.  

 

16.2. Podstawowe informacje o papierach wartościowych oferowanych/ 
dopuszczanych do obrotu 

Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z emisją z prawem poboru w drodze oferty publicznej od 1 do 
11.090.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii N, o wartości nominalnej 1 zł każda oraz w celu ubiegania się o 
dopuszczenie i wprowadzenie 22.180.000 jednostkowych praw poboru akcji serii N, do 11.090.000 praw do akcji 
zwykłych na okaziciela serii N oraz do 11.090.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii N, do obrotu na rynku 
podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oraz Praw do Akcji wynikać będzie z ilorazu: (i) ostatecznej sumy o jaką ma być 
podwyższony kapitał zakładowy Emitenta, ustalonej przez Zarząd na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi 
na podstawie w  §1 ust. 2 uchwały emisyjnej nr 4Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2012 
roku i (ii) wartości nominalnej Akcji Oferowanych, tj. 1 zł. Szczegółowe informacje dotyczące ustalenia ostatecznej 
liczby Akcji Oferowanych i jej podania do publicznej wiadomości znajdują się w Rozdziale 17, pkt 17.1 Prospektu. 

Jednostkowe Prawa Poboru, Akcje Oferowane oraz Prawa do Akcji będą miały formę zdematerializowaną i będą 
zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 
z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Książęca 4, 00-498 Warszawa.  

Akcje Oferowane emitowane są w zł (złotych).  

 

16.3. Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone papiery wartościowe 
oferowane/dopuszczane do obrotu 

Akcje Oferowane są emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego na podstawie 
art. 430, art. 431, art. 432 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 310, art. 433 i art. 436 Kodeksu Spółek 
Handlowych oraz uchwały emisyjnej nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2012 roku, 
której treść przedstawiona jest w niniejszym Rozdziale Akcje i kapitał zakładowy, pkt 16.4 poniżej. 

Zgodnie z art. 430  § 1 KSH podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Oferowanych będzie 
skuteczne z chwilą jego rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, z tym zastrzeżeniem, iż zgodnie z art. 431  § 4 
Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała emisyjna nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 
2012 roku nie może być zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie dwunastu miesięcy od Dnia Zatwierdzenia 
Prospektu i jednego miesiąca od dnia przydziału Akcji Oferowanych.  

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 29 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Prawa do Akcji powstaną z chwilą 
dokonania przydziału Akcji Oferowanych i wygasną z chwilą zarejestrowania Akcji Oferowanych w depozycie papierów 
wartościowych prowadzonym przez KDPW albo z dniem uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejestrowego 
odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru. 

Zgodnie z  § 47 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Jednostkowe Prawa Poboru są notowane na GPW 
począwszy od drugiego dnia sesyjnego po dniu podania przez Emitenta do publicznej wiadomości ceny emisyjnej 
Akcji Oferowanych, nie wcześniej jednak niż drugiego dnia sesyjnego po dniu ziszczenia się określonych w 
Regulaminie GPW przesłanek dopuszczenia Jednostkowych Praw Poboru do obrotu giełdowego, do trzeciego dnia 
sesyjnego przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. Jeżeli wymogi, o których mowa 
powyżej zostaną spełnione do godz. 9:00 danego dnia sesyjnego, prawa poboru są notowane na giełdzie począwszy 
od dnia sesyjnego następującego po tym dniu.  Ponadto zgodnie z § 12 Regulaminu GPW prawa poboru z akcji spółki, 
której akcje co najmniej jednej emisji notowane są na giełdzie, są dopuszczone do obrotu giełdowego od dnia 
następującego po dniu prawa poboru. 

 

16.4. Podstawa prawna emisji Akcji Oferowanych 

Podstawą prawną emisji Akcji Oferowanych stanowi uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 
sierpnia 2012 w sprawie zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji 
serii N z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki wraz z upoważnieniem dla Zarządu do 
określenia ceny emisyjnej akcji serii N. Treść tej uchwały została przedstawiona poniżej. Nie jest wymagane uzyskanie 
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jakichkolwiek zezwoleń lub zgód na podstawie miałyby zostać utworzone lub wyemitowane Jednostkowe Prawa 
Poboru, Prawa do Akcji oraz Akcje Oferowane. 

Uchwała nr 4/2012 

Działając na podstawie art. 430, art. 431, art. 432 w związku z art. 310, art. 433 i art. 436 Kodeksu spółek handlowych, 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A.  z siedzibą w Dobrym Mieście  uchwala, co następuje:   

§ 1. 

Postanawia się dokonać podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach następujących: 

 

Podwyższenie kapitału i Emisja akcji 

1. Podwyższa się w drodze subskrypcji zamkniętej, kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1,00 (jeden) 
złoty i nie wyższą niż 11.090.000,00 (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych tj. z kwoty 
22.180.000,00 (dwadzieścia dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) złotych do kwoty nie niższej niż 
22.180.001,00 (dwadzieścia dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy jeden) złoty i nie wyższej niż  33.270.000,00 
(trzydzieści trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy) złotych. 

2. Upoważnia się zarząd URSUS S.A. do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał 
zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota 
maksymalna określone w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. 

3. Podwyższenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia URSUS S.A., 
następuje poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 1,00 zł  (jeden 
złoty) każda, w liczbie, która wynikać będzie z ilorazu ostatecznej sumy podwyższenia, o której mowa w ust. 1 
pkt 2 i wartości nominalnej akcji. 

4. Stanowiące przedmiot emisji akcje serii N są akcjami zwykłymi, na okaziciela, do których nie są przywiązane 
żadne szczególne uprawnienia, ani obowiązki i pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem 
podwyższenia uchwalanego niniejszą uchwałą.   

5. Upoważnia się Zarząd URSUS S.A. do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii N. 

6. Akcje serii N będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od możliwej do wypłaty dywidendy przeznaczonej 
do podziału na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, tj. 
począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r.   

7. Emisja akcji serii N zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W związku z powyższym 
upoważnia się Zarząd do podjęcia wszystkich czynności związanych z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem do 
obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji serii N, 
praw poboru akcji serii N oraz praw do akcji serii N. 

8. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji. 

9. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału 
zakładowego oraz ofertą publiczną akcji serii N, w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych działań 
mających na celu uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie w sprawie zatwierdzenia 
prospektu emisyjnego akcji serii N, praw do akcji serii N oraz praw poboru akcji serii N, ustalenia zasad 
dystrybucji akcji serii N, określenia sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii N oraz ich opłacenia i 
zasad przydziału akcji serii N, które nie zostaną objęte w trybie wykonania prawa poboru. 

10. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nie więcej niż: 

a) 22.180.000,00 (dwadzieścia dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) praw poboru, 

b) 11.090.000,00 (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji oraz 

c)     11.090.000,00 (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii N. 

11. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów 
Wartościowych („KDPW”) umowy o rejestrację praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji wskazanych w 
ust. 1 pkt 10 powyżej w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich 
innych czynności związanych z ich dematerializacją. 

 

Prawo poboru i zasady przydziału 

12. Akcje serii N zostaną zaoferowane w ramach prawa poboru dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki, w 
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stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki, przy czym za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na 
koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) prawo poboru. Liczbę akcji serii N, do objęcia 
których uprawniać będzie jedno prawo poboru, ustala się poprzez podzielenie liczby akcji serii N, określonej 
przez Zarząd Spółki zgodnie z § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały, przez łączną liczbę praw poboru. Ostateczną liczbę 
akcji serii N przydzielanych osobie, która złożyła zapis na akcje serii N w wykonaniu prawa poboru ustala się 
poprzez pomnożenie liczby praw poboru, objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tę osobę, 
przez liczbę akcji serii N, do objęcia których uprawniać będzie jedno prawo poboru, a następnie zaokrąglenie 
otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej. 

13. Dzień, według którego określa się Akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii N (dzień prawa 
poboru) ustanawia się na 16 (szesnasty) listopada 2012 roku.  

14. Przydział akcji serii N nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 433 i 436 Kodeksu spółek handlowych, z 
uwzględnieniem postanowień § 1 ust. 15 - 17 niniejszej uchwały.  

15. Akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie 
dodatkowego zapisu na akcje serii N w liczbie nie większej niż wielkość emisji.   

16. Akcje objęte dodatkowymi zapisami, Zarząd Spółki przydzieli proporcjonalnie do złożonych zapisów w 
odniesieniu do akcji, wobec których nie wykonano prawa poboru.   

17. Pozostałe Akcje, nieobjęte w trybie art. 436 § 1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przydzieli 
według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.  

 

§2 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego URSUS S.A. w drodze emisji akcji serii N, w myśl 
postanowień § 1, wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki: 

§ 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi sumę stanowiącą sumę kwoty 22.180.000,00 (dwadzieścia dwa miliony sto 
osiemdziesiąt tysięcy) oraz kwoty ustalonej przez Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia udzielonego w § 1 
ust. 2 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2012 roku  i dzieli się na: 

a) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii A od numeru A 0000001 (jeden) do numeru A 0700000 (siedemset 
tysięcy), 

b) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii B od numeru B 0000001 (jeden) do numeru B 0400000 (czterysta 
tysięcy) 

c) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii C od numeru C 0000001 (jeden) do numeru C 0800000 (osiemset 
tysięcy), 

d) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii D od numeru D 0000001 (jeden) do numeru D 0600000 (sześćset 
tysięcy), 

e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii E od numeru E 0000001 (jeden) do numeru E 0900000 (dziewięćset 
tysięcy), 

f) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii F od numeru F 0000001 (jeden) do numeru F 0320000 (trzysta 
dwadzieścia tysięcy), 

g) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii G od numeru G 0000001 (jeden) do numeru G 0600000 (sześćset 
tysięcy), 

h) 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii H od numeru H 0000001 (jeden) do numeru H 0360000 
(trzysta sześćdziesiąt tysięcy), 

i) 4.000.000 (cztery milionów) akcji serii I od numeru I 0000001 (jeden) do numeru I 4000000 (cztery miliony), 

j) 6.000.000 (sześć milionów) akcji serii J od numeru J 0000001 (jeden) do numeru J 6000000 (sześć milionów). 

k) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii K od numeru K 0000001 (jeden) do numeru K 7500000 
(siedem milionów pięćset tysięcy). 

l) akcje serii N w liczbie, która wynikać będzie z ilorazu ostatecznej sumy, ustalonej przez Zarząd Spółki na 
podstawie upoważnienia, o którym mowa na wstępie niniejszego ustępu,  udzielonego Zarządowi w § 1 ust. 2 
uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2012 roku i wartości nominalnej akcji, 
o wartości nominalnej 1,00zł  (jeden złoty) każda akcja.” 
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16.5. Podstawa prawna ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 
Jednostkowych Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Oferowanych do 
obrotu na rynku podstawowym GPW 

Podstawą prawną ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Jednostkowych Praw Poboru, Praw do Akcji oraz 
Akcji Oferowanych do obrotu na rynku podstawowym GPW stanowi Uchwała Emisyjna.  

 

16.6. Przewidywana data emisji Akcji Oferowanych 

Zamiarem Emitenta jest przeprowadzenie Oferty Publicznej w IV kwartale tego roku. 

 

16.7. Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia Akcji Oferowanych 

Brak jest ograniczeń zbywalności Akcji Oferowanych. Zwraca się jednak uwagę, że zgodnie z przepisami Ustawy o 
Ofercie, akcje spółki publicznej obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia, nie mogą być przedmiotem obrotu, z 
wyjątkiem przypadku gdy nabycie tych akcji nastąpiło w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenie 
finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 
91, poz. 871, ze zm.) 

 

16.8. Opis praw, włącznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, związanych z 
Akcjami Oferowanymi oraz procedury wykonywania tych praw 

Prawa i ograniczenia związane z Akcjami Oferowanymi wynikają z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu 
oraz innych szczególnych przepisów prawnych, w tym Ustawy o Ofercie. Poniżej zaprezentowany ich opis. Zwraca się 
jednak uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Statut nie musi określać wszystkich praw, i ograniczeń 
związanych z Akcjami Oferowanymi. W zakresie nieokreślonym Statutem stosuje się obowiązujące przepisy, w 
szczególności KSH i Ustawy o Ofercie Publicznej. Poniżej opisane zostały prawa związane z Akcjami określone w 
Statucie oraz najistotniejsze prawa i ograniczenia wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów KSH oraz 
Ustawy o Ofercie Publicznej.  

Obszerny opis praw oraz ograniczeń związanych z Akcjami, a także procedury ich wykonywania zawarte zostały 
ponadto w rozdziale 19Prospektu „Regulacje dotyczące rynku kapitałowego”. 

1) Prawo do Dywidendy 

Zgodnie z art. 347  § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku Emitenta 
wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym uchwałą Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia do wypłaty na rzecz Akcjonariuszy (prawo do dywidendy). 

Osobami uprawnionymi do wypłaty dywidendy są osoby, którym przysługiwały akcje Emitenta w dniu powzięcia 
uchwały o podziale zysku Emitenta albo w innym dniu wyznaczonym przez Walne Zgromadzenie przypadającym w 
okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku (dzień dywidendy).Z tą chwilą 
powstaje roszczenie o wypłatę dywidendy (prawo do oznaczonej dywidendy zgodnie z uchwałą o podziale), 
przysługujące oznaczonej imiennie osobie, której przysługują akcje na dzień dywidendy (której identyfikacja następuje 
w ramach systemu depozytowego, opisanego poniżej). Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych 
przez Walne Zgromadzenie. 
Prawo do dywidendy nie wygasa, gdyż roszczenia majątkowe nie wygasają, lecz ulegają przedawnieniu wskutek 
upływu terminu, który wynosi lat 10, zgodnie z art. 118 Kodeksu Cywilnego w zw. z art. 2 Kodeksu Spółek Handlowych 
Zgodnie z  § 14 Statutu, Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu propozycję przeznaczenia/podziału zysku po 
zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą. Kwota przeznaczona do podziału między Akcjonariuszy nie może przekraczać 
zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z 
utworzonych z zysku kapitałów zapasowego oraz rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. 
Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub Statutem 
powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Walne 
Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przekazaniu całego zysku na kapitały i fundusze Emitenta. 
Zasadą dla Emitenta, zgodnie z art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych jest wypłacanie dywidendy raz w roku, przez 
zwyczajne Walne Zgromadzenie. 
Statut nie upoważnia Zarządu do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy. Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w 
zakresie prawa do dywidendy, co oznacza, że zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez 
Akcjonariusza, zaś na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Wobec braku przywilejów nie 
istnieją podstawy do ustalania dywidendy w oparciu o określone podstawy, jak w szczególności wg stopy procentowej 
od wartości nominalnej akcji. Nie ma też podstaw do wypłaty dywidendy kumulatywnej (kumulacji dywidendy), które w 
myśl obowiązujących Emitenta przepisów jest dopuszczalna tylko dla akcji niemych (art. 353 § 4 Kodeksu Spółek 
Handlowych), których Emitent nie przewiduje w statucie i nie emitował. Zgodnie z  § 9 Rozdziału XIII, Oddział 3 
Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Emitent zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia GPW o 
podjęciu uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, wysokości dywidendy, dniu 
ustalenia prawa do dywidendy oraz dniu wypłaty dywidendy. Ponadto § 106 Szczegółowych Zasad Działania 
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Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nakłada na Emitenta obowiązek poinformowania KDPW o 
wysokości dywidendy, terminie ustalenia praw do dywidendy i terminie wypłaty. Powyższe informacje powinny być 
przesłane do KDPW, nie późnej niż na 5 dni przed terminem ustalenia prawa do dywidendy za pośrednictwem 
dedykowanej strony internetowej. Zgodnie z  § 106 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu 
Papierów Wartościowych S.A., pomiędzy terminem ustalenia prawa do dywidendy a dniem jej wypłaty musi upłynąć co 
najmniej dziewięć dni. KDPW przekazuje powyższe informacje wszystkim uczestnikom bezpośrednim, którzy ustalają 
liczbę papierów wartościowych dających prawo do dywidendy, znajdujących się na prowadzonych przez nich 
rachunkach. Wypłata dywidendy następuje za pośrednictwem systemy depozytowego KDPW. KDPW przekazuje 
środki z tytułu dywidendy na rachunki uczestników KDPW, którzy następnie przekazują otrzymane środki pieniężne na 
rachunki gotówkowe akcjonariuszy Emitenta prowadzone przez poszczególne domy maklerskie.  
Z akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta.  

2) Prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji  

Zgodnie z art. 433 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej 
emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). Pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru akcji 
Emitenta nowej emisji może nastąpić wyłącznie w interesie Emitenta i w przypadku, gdy zostało ono zapowiedziane w 
porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą 
powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji Emitenta bądź sposób jej 
ustalenia. Do podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru wymagana jest większość 
co najmniej czterech piątych głosów. 
Przepisu o konieczności uzyskania większości co najmniej czterech piątych głosów nie stosuje się, gdy uchwała o 
podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową 
(subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa 
poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez 
subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich 
oferowanych im akcji.  

3) Prawo do udziału w podziale majątku 

Akcjonariusze mają prawo do udziału w podziale majątku Emitenta pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu 
wierzycieli w przypadku jego likwidacji. Zgodnie z art. 374 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Akcjonariusz ma prawo 
do udziału w majątku w proporcji do posiadanego udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Statut nie przewiduje 
żadnego uprzywilejowania i nie określa innych zasad podziału majątku. 

4) Prawo do rozporządzania Akcjami 

Statut Emitenta nie przewiduje ograniczeń w zakresie rozporządzania Akcjami Oferowanymi to jest ich zbywania, 
zastawiania, oddawania w użytkowanie lub dokonywania innych czynności o charakterze rozporządzającym. Zgodnie 
z art. 340 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub 
użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym 
rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje Akcjonariuszowi. Zwraca się uwagę, że 
szczegółowy opis Praw i obowiązków związanych z nabywaniem i zbywaniem akcji spółek notowanych na GPW 
znajduje się w Rozdziale 19, pkt 19.1. 

5) Prawa i obowiązki związane z Walnym Zgromadzeniem oraz prawo głosu 

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania praw głosu 

Zgodnie z art. 406¹ Kodeksu Spółek Handlowych, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące 

Akcjonariuszami na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu). W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusze posiadające Akcje powinni zażądać 
od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż dzień po ogłoszeniu o 
zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w 
Walnym Zgromadzeniu. 
Zgodnie z art. 412 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariuszom przysługuje prawo uczestniczenia w Walnym 
Zgromadzeniu oraz prawo do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. 
Akcjonariusz zamierzający uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem pełnomocnika musi udzielić 
pełnomocnictwa na piśmie albo w formie elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa Emitent 
umieszcza w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Ponadto o udzieleniu pełnomocnictwa w formie 
elektronicznej należy zawiadomić Emitenta przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wskazanej w 
ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.  
Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników. 
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z 
treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści 
pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji 
każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku 
papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na 
każdym z rachunków. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa 
głosu przez innego przedstawiciela. Akcjonariusz spółki publicznej może głosować jedynie jako pełnomocnik innego 
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Akcjonariusza przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, w tym jego odpowiedzialności wobec spółki z 
jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy 
nim a spółką. Sam Akcjonariusz, zarówno osobiście jak i przez pełnomocnika, nie może głosować przy podejmowaniu 
uchwal dotyczących swojej osoby, o których mowa powyżej. 
Zgodnie z  §8 ust. 1 Statutu, każdej akcji Emitenta przysługuje jeden głos. Akcjonariuszowi przysługuje również prawo 
głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, w okresie gdy są one akcjami spółki publicznej, 
zapisanymi na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki 
papierów wartościowych (art. 340 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). 
Statut nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej.  
Zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w Walnym Zgromadzeniu mają prawo i obowiązek 
uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, a w Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem obrad mają 
być sprawy finansowe, powinien również uczestniczyć biegły rewident dokonujący badania sprawozdania finansowego 
Emitenta oraz główny księgowy Emitenta. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej na Walnym 
Zgromadzeniu wymaga pisemnego wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym 
Zgromadzeniu przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć 
eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane Walne Zgromadzenie ( § 2 Regulaminu Walnego 
Zgromadzenia). Zgodnie z  § 30 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie w drodze uchwały 
podjętej zwykłą większością głosów podejmuje decyzję o ewentualnej obecności na posiedzeniu dziennikarzy, 
nagrywaniu przez nich obrad bądź robieniu zdjęć i filmowaniu. Zgodnie z  § 30 ust. 5 Regulaminu Walnego 
Zgromadzenia, przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalony przez Spółkę przy pomocy nośników 
elektronicznych. Utrwalone nagrania z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia są archiwizowane w siedzibie 
Emitenta. 

 
Prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia 
Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez (i) Zarząd z 
własnej inicjatywy albo (ii) przez Radę Nadzorczą, gdy Zarząd nie zwoła go w terminie sześciu miesięcy od 
zakończenia roku obrotowego. Natomiast Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez: (i) Zarząd z 
własnej inicjatywy, gdy uzna to za wskazane, (ii) przez Radę Nadzorczą, jeżeli uzna to za wskazane a Zarząd nie 
zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą 
albo (iii) przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu 
głosów w Emitencie. 
Dodatkowo Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą 
wystąpić z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Zarząd i umieszczenia określonych 
spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. W razie nie zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania akcjonariuszy, sąd rejestrowy może 
upoważnić do zwołania tego Zgromadzenia bezpośrednio akcjonariuszy, którzy wystąpili z wnioskiem. 
Przewodniczącego tak zwołanego zgromadzenia wyznacza sąd.  
Zgromadzenie zwołane przez Zarząd na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/20 kapitału 
zakładowego podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Emitent. 
Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o 
zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. W zawiadomieniu o zwołaniu 
nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd 
rejestrowy, należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego.  
 
Miejsce odbywania się Walnych Zgromadzeń 
Walne Zgromadzenia odbywają się w Dobrym Mieście, Olsztynie, Lublinie lub w Warszawie (§ 30 ust. 6 Statutu 
Emitenta). 
 
Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo 
żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno 
zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego 
Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. 
Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż 
na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, 
wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego 
Zgromadzenia. 
 
Sposób zwołania Walnego Zgromadzenia 

W myśl art. 402
1
 Kodeksu Spółek Handlowych, walne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie 

dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z 
przepisami Ustawy o Ofercie. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed 
terminem walnego zgromadzenia i zawierać, co najmniej: 

1) datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, 
2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, 

w szczególności informacje o: 



 

152 
 

a) prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego 
zgromadzenia, 

b) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do 
porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku 
obrad przed terminem walnego zgromadzenia, 

c) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do 
porządku obrad podczas walnego zgromadzenia, 

d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach 
stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, 

e) możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej, 

f) sposobie wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej, 

g) sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej, 

3) dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ Kodeksu Spółek 

Handlowych, 
4) informację, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami 

spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, 
5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać 

pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, 
jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do 
porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, 

6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego 
zgromadzenia. 

Zgodnie z art. 402³ Kodeksu Spółek Handlowych, spółka publiczna zobowiązana jest zamieścić na swojej stronie 

internetowej, od dnia zwołania walnego zgromadzenia: 
1) ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia, 
2) informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są 

różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych 
rodzajów, 

3) dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, 
4) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej 

spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają 
zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, 

5) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, 
jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy. 

Jeżeli formularze, o których mowa powyżej, z przyczyn technicznych nie mogą zostać udostępnione na stronie 
internetowej, spółka publiczna wskazuje na tej stronie sposób i miejsce uzyskania formularzy. W takim przypadku 
spółka publiczna wysyła formularze nieodpłatnie pocztą każdemu akcjonariuszowi na jego żądanie. Formularze te 
powinny zawierać proponowaną treść uchwały walnego zgromadzenia i umożliwiać: 

1) identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo 
głosu przez pełnomocnika, 

2) oddanie głosu, 
3) złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale, 
4) zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą 

głosować ma pełnomocnik. 
 
Prawo zgłaszania Emitentowi projektów uchwał 
Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed 
terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, 
które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Emitent niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie 
internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad. 

 
Prawo do uzyskania odpisów sprawozdania zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego wraz z 
odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta. 
Zgodnie z art. 395 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, każdy Akcjonariusz ma prawo do żądania wydania odpisów 
sprawozdania zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady 
Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem. 
 
Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy oraz uzyskania jej odpisu 
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Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, 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.  
Każdy Akcjonariusz ma prawo do przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu oraz do żądania wydania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Ponadto zgodnie z art. 

407 § 1¹Kodeksu Spółek Handlowych, Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie 

pocztą elektroniczną. 
 
Prawo do uzyskania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad 
Zgodnie z art. 407 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, każdy Akcjonariusz ma prawo do żądania wydania odpisu 
wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia w terminie tygodnia przed Walnym 
Zgromadzeniem. 
 
Prawo do żądania sprawdzenia listy obecności na walnym zgromadzeniu 

Na Walnym Zgromadzeniu winna być sporządzona lista obecności, zawierająca podpisy osób uprawnionych do 
udziału w Walnym Zgromadzeniu, po uprzednim sprawdzeniu ich tożsamości, a w przypadku pełnomocników lub 
przedstawicieli ustawowych bądź osób reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne – także po 
sprawdzeniu dokumentów potwierdzających ich umocowanie. Co do zasady listę podpisuje przewodniczący Walnego 
Zgromadzenia i wykłada na czas trwania Walnego Zgromadzenia. 
Jednakże zgodnie z art. 410 Kodeksu Spółek Handlowych, na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących 1/10 kapitału 
zakładowego reprezentowanego na danym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności na takim Walnym Zgromadzeniu 
powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób, przy czym 
wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji 
 
Kompetencje Walnego Zgromadzenia 
Zgodnie z  § 31 Statutu Emitenta Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach: 

1) rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta oraz sprawozdania finansowego 
Emitenta za ubiegły rok obrotowy, również innych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności 
Spółki sporządzonych na mocy obowiązujących przepisów, 

2) przeznaczenia zysku albo pokrycia straty spółki z uwzględnieniem art. 348  § 1 Kodeksu Spółek Handlowych,  
3) udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 
4) postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Emitenta lub 

sprawowaniu zarządu lub nadzoru,  
5) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich 

ograniczonego prawa rzeczowego, 
6) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisji warrantów subskrypcyjnych, o których 

mowa w art. 453  § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, 
7) nabycia własnych akcji w przypadku określonym w art. 362  § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, 
8) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, 
9) zmian w Statucie, 
10) połączenia, podziału, rozwiązania i likwidacji Emitenta, 
11) umorzenia Akcji Spółki, 
12) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na daną kadencję, 
13) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, 
14) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, 
15) zawarcia umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu Spółek handlowych, 
16) innych niewymienionych powyżej – określonych w Statucie Emitenta lub bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa. Walne Zgromadzenie nie podejmuje uchwał w sprawach określonych w art. 393 pkt 4 
Kodeksu spółek handlowych. 

Zgodnie z  § 32 Statutu Emitenta, wszystkie sprawy przeznaczone do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie 
wnoszone są przez Zarząd i wymagają opinii Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają sprawy 
rozpatrywane w trybie art. 405  § 1 ksh oraz wymienione w  § 31 pkt 12,13 i 14 Statutu Spółki. 
 
Podejmowanie uchwał 
Zgodnie z  § 34 Statutu, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały w obecności co najmniej 50% 
reprezentowanego na nim kapitału zakładowego, jeżeli zawiadomienie o terminie i miejscu zostało prawidłowo 
ogłoszone, chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych stanowią inaczej. 
Zgodnie z postanowieniem  § 35 Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością oddanych 
głosów (to znaczy, że uchwała jest powzięta jeżeli liczba głosów oddanych „za” jest większa od liczby głosów 
„przeciw”, a głosy wstrzymujące się nie są brane pod uwagę), o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie 
wymagają warunków surowszych.  
 
Prawo do żądania podczas obrad Walnego Zgromadzenia od Zarządu informacji dotyczących Emitenta  

Zgodnie z art. 428 Kodeksu Spółek Handlowych, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do 
udzielenia Akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny 
sprawy objętej porządkiem obrad. 
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W przypadku gdy udzielenie takich informacji mogłoby wyrządzić szkodę Emitentowi lub spółce z nim powiązanej albo 
spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub 
organizacyjnych przedsiębiorstwa bądź mogłoby narazić członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, 
cywilnej lub administracyjnej Zarząd odmawia ich udzielenia.  
Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanych informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia, a który 
zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia 
informacji (art. 429 Kodeksu Spółek Handlowych). 
 
Prawo do złożenia wniosku o wybór Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami 

Zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 
kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami, na 
zasadach określonych w art. 385  § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób 
powołania Rady Nadzorczej.  
 
Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz uzyskania odpisów uchwał  
Zgodnie z art. 421 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, każdy Akcjonariusz ma prawo do przeglądania księgi protokołów 
z posiedzeń Walnego Zgromadzenia i żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał. 

Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia  

Na zasadach określonych w art. 422 – 425 Kodeksu Spółek Handlowych, Akcjonariuszowi który: (a) głosował 
przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, (b) został bezzasadnie niedopuszczony 
do udziału w Walnym Zgromadzeniu, (c) nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, w przypadku jego wadliwego 
zwołania lub powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad, przysługuje prawo do wytoczenia powództwa 
o: 

 uchylenie uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godzącej w 
interes Emitenta lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, lub 

 stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z Kodeksem Spółek Handlowych. 

6) Prawo do wniesienie pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi  

Na zasadach określonych w art. 486 i 487 Kodeksu Spółek Handlowych, każdy Akcjonariusz może wnieść powództwo 
o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi, jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej 
jemu szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. 

7) Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z 
utworzeniem Emitenta lub prowadzeniem jego spraw 

Zgodnie z art. 84 Ustaw o Ofercie, akcjonariusz lub akcjonariusze posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów 
na Walnym Zgromadzeniu mogą żądać zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem 
Emitenta lub prowadzeniem jego spraw (rewident do spraw szczególnych). Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje 
Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały 
zgodnej z treścią wniosku, albo podejmie taką uchwałę z naruszeniem art. 84 ust. 4 ustawy, wnioskodawcy mogą, w 
terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako 
rewidenta do spraw szczególnych.  

8) Prawo do otrzymania imiennego świadectwa depozytowego  

Zgodnie z art. 328 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, Akcjonariusz ma prawo do imiennego świadectwa depozytowego 
wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie 
instrumentami finansowymi oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu  

9) Prawo do uzyskania informacji o powstaniu lub ustaniu stosunku dominacji lub zależności 

Zgodnie z art. 6  § 4 i 6 Kodeksu Spółek Handlowych, każdy Akcjonariusz może żądać aby spółka handlowa, będąca 
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.  
 

16.9. Postanowienia w sprawie umorzenia 

Zgodnie z postanowieniem  § 9 Statutu, Akcje mogą być umarzane, za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia 
przez Emitenta (umorzenie dobrowolne). Umorzenie Akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Emitenta. Zgodnie 
z postanowieniem  § 9 Statutu, zasady umarzania akcji, w tym nabywania przez Emitenta akcji własnych celem ich 
umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Uchwała taka powinna określać w szczególności podstawę 
prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi Akcji umorzonych bądź uzasadnienie 
umorzenia Akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Statut Emitenta nie przewiduje 
przymusowego umorzenia Akcji, tj. bez zgody Akcjonariusza. 
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16.10. Postanowienia w sprawie zamiany akcji i zmiany praw Akcjonariuszy 

Wszystkie Akcje są akcjami na okaziciela. Zgodnie ze Statutem, (§ 8 ust. 2) w okresie kiedy akcje Emitenta są 
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym wyłączona jest możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje 
imienne. Poza wskazanymi powyżej, Statut nie przewiduje żadnych szczególnych działań i zasad do zmiany praw 
posiadaczy Akcji, które mają bardziej znaczący zakres niż jest to wymagane przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. 
Statut Emitenta nie przewiduje wydawania przez Spółkę akcji o szczególnych uprawnieniach. Statut Emitenta nie 
przyznaje również ani nie przewiduje przyznania indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi uprawnień osob istych. 
Wydanie przez Spółkę akcji o szczególnych uprawnieniach oraz przyznanie indywidualnie oznaczonemu 
akcjonariuszowi Spółki uprawnień osobistych wymaga zmiany Statutu Spółki.  
Zmiana praw posiadaczy Akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością trzech 
czwartych głosów oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. 

 
 

16.11. Publiczne oferty przejęcia w stosunku do kapitału emitenta dokonane przez 
osoby trzecie w ciągu ostatniego i bieżącego roku obrotowego 

Do Daty Prospektu w stosunku do kapitału Emitenta w ostatnim i bieżącym roku obrotowym nie zostały złożone przez 
podmioty trzecie jakiekolwiek publiczne oferty przejęcia. 
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17. WARUNKI OFERTY 
 

17.1. Podstawowe informacje o warunkach Oferty Publicznej 

Zgodnie z Uchwałą Emisyjną kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony o kwotę nie niższą niż 1 zł i nie 
wyższą niż 11.090.000 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 11.090.000 akcji zwykłych na okaziciela serii 
N o wartości nominalnej 1 zł każda. Zarząd został upoważniony przez Walne Zgromadzenie do określenia ostatecznej 
sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym suma określona przez Zarząd nie może być 
niższa niż 1 zł i wyższa niż 11.090.000 zł. 

Przed Dniem Prawa Poboru, Zarząd Spółki określi ostateczną sumę, o jaką kapitał zakładowy zostanie podwyższony 
oraz w związku z tym określi ostateczną liczbę Akcji Oferowanych w ramach Oferty. Informacja o podjęciu uchwały 
przez Zarząd zgodnie z upoważnieniem udzielonym na podstawie art. 432 § 4 KSH lub o braku jej podjęcia i 
zaoferowaniu maksymalnej liczby Akcji Oferowanych określonej wyłącznie Uchwałą Emisyjną zostanie podana do 
publicznej wiadomości w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz w drodze raportu bieżącego w trybie 
art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, w terminie wskazanym w harmonogramie Oferty poniżej. 

Oferta jest przeprowadzana na zasadach prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia Akcji 
Oferowanych w stosunku do liczby posiadanych Akcji (prawo poboru). Prawo to nie zostało ograniczone lub 
wyłączone. Dniem Prawa Poboru jest dzień 16 listopada 2012 r. 

Zgodnie z Uchwałą Emisyjną, cena emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd. Informacja o Cenie Emisyjnej zostanie 
podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony niniejszy Prospekt, oraz w drodze raportu 
bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, w terminie wskazanym w harmonogramie Oferty 
przedstawionym poniżej. 

Szczegółowe informacje dotyczące przydziału Akcji Oferowanych znajdują się w punkcie 17.7 Prospektu. 

Harmonogram Oferty, w tym terminy przyjmowana zapisów na Akcje Oferowane został wskazany w pkt 17.2.4 
Prospektu. 

Zamiarem Spółki jest notowanie na rynku podstawowym GPW 22.180.000 Jednostkowych Praw Poboru, do 
11.090.000 Praw do Akcji oraz do 11.090.000 Akcji Oferowanych. 

Notowanie 22.180.000 Jednostkowych Praw Poboru będzie miało miejsce pod warunkiem spełnienia warunków 
notowania Jednostkowych Praw Poboru na GPW, w tym zarejestrowania Jednostkowych Praw Poboru w KDPW. 

Informacja o wynikach Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego nie później niż w 
terminie dwóch tygodni od zakończenia oferty Akcji Oferowanych. Informacja o odstąpieniu od oferty Akcji 
Oferowanych lub niedojściu emisji Akcji Nowej Emisji zostanie podana do publicznej wiadomości w formie aneksu 
zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz, w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w drodze Raportu 
Bieżącego. 

 

17.2. Szczegółowe zasady Oferty Publicznej 

17.2.1. Osoby do których kierowana jest Oferta 

Oferta kierowana jest do osób uprawnionych do zapisania się na Akcje Oferowane w wykonaniu Jednostkowych Praw 
Poboru oraz do złożenia Zapisu Dodatkowego. Akcje Oferowane nieobjęte w ramach wykonania Jednostkowych Praw 
Poboru oraz nieobjęte Zapisami Dodatkowymi Zarząd przydzieli, według własnego uznania, w porozumieniu z 
Oferującym, podmiotom, które złożą zapisy w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu. 

Oferta jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza jej terytorium niniejszy Prospekt 
nie może być traktowany jako rekomendacja, propozycja lub zachęta do składania propozycji nabycia jakichkolwiek 
instrumentów finansowych. Ani niniejszy Prospekt, ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem 
zatwierdzenia, rejestracji lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności na 
podstawie przepisów implementujących w Państwach Członkowskich postanowienia Dyrektywy Prospektowej lub na 
podstawie przepisów amerykańskich regulacji dotyczących papierów wartościowych. 

Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności 
spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymagań prawnych. Każdy inwestor zamieszkały lub mający siedzibę poza 
Rzeczpospolitą Polską, który zamierza uczestniczyć w Ofercie, powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego 
oraz przepisami obowiązującymi w innych państwach, które mogą się do niego stosować w tym zakresie. 

Osoby uprawnione do Jednostkowych Praw Poboru 

Akcjonariusze Spółki według stanu na koniec dnia 16 listopada 2012 r otrzymają jedno Jednostkowe Prawo Poboru za 
każdą jedną posiadaną akcję Spółki. 
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Jednostkowe Prawa Poboru otrzymane przez dotychczasowych akcjonariuszy zostaną zarejestrowane jako 
Jednostkowe Prawa Poboru na ich rachunkach papierów wartościowych. 

Osoby uprawnione do zapisania się na Akcje Oferowane w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru oraz do Zapisów 
Dodatkowych 

Osobami uprawnionymi do zapisania się na Akcje Oferowane w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru są: 

 osoby, które posiadały akcje na koniec Dnia Prawa Poboru i które nie dokonały zbycia Jednostkowych Praw 
Poboru do momentu złożenia zapisu na Akcje Oferowane, 

 osoby, które nabyły Jednostkowe Prawa Poboru i nie dokonały ich zbycia do momentu złożenia zapisu na 
Akcje Oferowane. 

 

17.2.2. Liczba akcji objętych Ofertą i podział oferty na transze 

Zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie, ostateczna liczba Akcji Oferowanych, jaka zostanie zaoferowana do objęcia, 
oraz liczba Akcji Oferowanych przypadająca na jedno Jednostkowe Prawo Poboru zostaną podane do publicznej 
wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony niniejszy Prospekt, oraz w drodze raportu bieżącego w trybie art. 56 
ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, w terminie wskazanym w harmonogramie Oferty poniżej. 

Zwraca się uwagę inwestorów, iż w związku z niezamieszczeniem w Prospekcie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, 
osobie, która złożyła zapis przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej liczbie Akcji 
Oferowanych, przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu. Stosowne 
oświadczenie na piśmie powinno być złożone w jednym z poszczególnych POK firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis 
w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru lub Zapis Dodatkowy w terminie dwóch dni roboczych od dnia przekazania 
do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych, zgodnie z postanowieniami art. 54 ust. 1 
pkt 3) Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Należy jednak zauważyć, że zgodnie z harmonogramem Oferty nie przewiduje się, aby rozpoczęcie przyjmowania 
zapisów nastąpiło przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej liczbie oferowanych Akcji 
Oferowanych. Dlatego też nie przewiduje się, aby w przypadku Oferty inwestorom przysługiwało uprawnienie do 
uchylenia się, na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, od skutków prawnych złożonego zapisu. 

Oferta nie jest dzielona na transze. 

 

17.2.3. Liczba Akcji Oferowanych do których objęcia z pierwszeństwem uprawniać będzie Jednostkowe 
Prawo Poboru 

Liczba Akcji Oferowanych, do których objęcia z pierwszeństwem uprawniać będzie jedno Jednostkowe Prawo Poboru, 
zależy od ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, jaka zostanie zaoferowana do objęcia.  

W przypadku gdy Zarząd w uzgodnieniu z Oferującym zdecyduje się zaoferować maksymalną liczbę Akcji 
Oferowanych, tj. 11.090.000 Akcji Oferowanych, każde dwa posiadane Jednostkowe Prawa Poboru uprawniać będą 
do objęcia z pierwszeństwem 1 Akcji Oferowanej. 

W żadnym przypadku nie będzie możliwe objęcie z pierwszeństwem niecałkowitej liczby Akcji Oferowanych. 

 

17.2.4. Termin Oferty Publicznej 

 

do 13 listopada 2012 roku Publikacja Prospektu,  

do 13 listopada 2012 roku Informacja o Cenie Emisyjnej oraz Informacja o ostatecznej liczbie 
oferowanych Akcji Oferowanych 

16 listopada 2012 roku Dzień Prawa Poboru* 

22 listopada 2012 roku Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Jednostkowych Praw 
Poboru oraz Zapisów Dodatkowych 

19-23 listopada 2012 roku Notowanie Jednostkowych Praw Poboru na GPW 

28 listopada 2012 roku Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Jednostkowych Praw 
Poboru oraz Zapisów Dodatkowych 

6 grudnia 2012 roku Przyjmowanie zapisów w odniesieniu do Akcji Oferowanych, na które nie 
złożono zapisów w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru lub w 
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Zapisach Dodatkowych 

7 grudnia 2012 roku Przydział Akcji Oferowanych 

 

* Ponieważ Dniem Prawa Poboru jest 16 listopada 2012 r., zgodnie z systemem rozliczeń KDPW Akcje istniejące nabyte na sesji 
GPW po 13 listopada 2012 r. (ostatni dzień, w którym nabycie Akcji istniejących na sesji GPW umożliwia nabycie Jednostkowych 
Praw Poboru) nie uprawniają do otrzymania Jednostkowych Praw Poboru i do wykonywania Jednostkowych Praw Poboru. 
Pierwszym dniem, w którym można zbyć Akcje na GPW, tak aby zachować przysługujące Prawo Poboru, jest 19 listopada 2012 r. 

Zarząd może postanowić o zmianie terminów Oferty, w tym terminów przyjmowania zapisów. Informacja o takiej 
zmianie nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu przed upływem pierwotnego terminu oraz zostanie podana do publicznej 
wiadomości w drodze raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, a ponadto w trybie art. 52 
ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej w drodze komunikatu aktualizacyjnego podanego do publicznej wiadomości w 
sposób, w jaki został udostępniony niniejszy Prospekt. 

Zmiana terminów przeprowadzenia Oferty nie stanowi odstąpienia od Oferty. 

 

17.3. Cena emisyjna Akcji 

 

Cena Emisyjna zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony niniejszy Prospekt 
oraz w drodze raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, w terminie wskazanym w 
harmonogramie Oferty powyżej. 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej osobie, która złożyła zapis przed przekazaniem do 
publicznej wiadomości informacji o ostatecznej cenie oferowanych papierów wartościowych, przysługuje uprawnienie 
do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przez złożenie w dowolnym punkcie obsługi klienta POK 
firmy inwestycyjnej, w którym przyjęty został zapis w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru lub Zapis Dodatkowy, 
oświadczenia na piśmie w terminie dwóch dni roboczych od przekazania do wiadomości publicznej tej informacji.  

Należy jednak zauważyć, że zgodnie z harmonogramem Oferty nie przewiduje się, aby rozpoczęcie przyjmowania 
zapisów nastąpiło przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej cenie oferowanych Akcji 
Oferowanych. Dlatego też nie przewiduje się, aby w przypadku Oferty inwestorom przysługiwało uprawnienie do 
uchylenia się, na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, od skutków prawnych złożonego zapisu. 

Stosownie do art. 436 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, cena emisyjna Akcji Oferowanych nieobjętych zapisami 
składanymi w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru oraz Zapisami Dodatkowymi, które zostaną zaoferowane przez 
Zarząd, wybranym podmiotom, nie może być niższa niż Cena Emisyjna. Należy jednak zwrócić uwagę, że Spółka nie 
przewiduje zróżnicowania ceny emisyjnej dla Akcji Oferowanych, obejmowanych w wykonaniu Jednostkowych Praw 
Poboru i dla Akcji Oferowanych, które zostaną zaoferowane wybranym podmiotom. 

Oprócz opłacenia Ceny Emisyjnej, akcjonariusz bądź inwestor składający zapis na Akcje Oferowane może być 
obowiązany do uiszczenia dodatkowych opłat bądź kosztów związanych z realizacją oraz rozliczeniem złożonego 
zapisu oraz zapisaniem PDA oraz Akcji Oferowanych na rachunku papierów wartościowych danego akcjonariusza 
bądź inwestora. Wysokość tych opłat bądź kosztów będzie uzależniona od obowiązujących w tym zakresie 
uregulowań dotyczących opłat i kosztów firmy inwestycyjnej pośredniczącej w złożeniu zapisu na Akcje Oferowane, 
realizacji oraz rozliczeniu takiego zapisu oraz zapisaniem PDA oraz Akcji Oferowanych na rachunku papierów 
wartościowych. Zwraca się także uwagę inwestorom, że wpłaty na Akcje Serii N nie są oprocentowane i w przypadku 
zwrotu nadpłaconej kwoty, inwestorowi nie przysługują odsetki, ani odszkodowanie.  

Akcje Serii N nie są przeznaczone i nie zostaną wykorzystane na program opcji menedżerskich ani na program 
pracowniczy. 

Informacje o rozbieżności pomiędzy ceną akcji w Ofercie Publicznej, a faktycznymi kosztami gotówkowymi 
poniesionymi na nabycie papierów wartościowych w transakcjach przeprowadzonych w ciągu ostatniego roku lub 
papierów wartościowych, co do których przysługuje prawo nabycia 

W dniu 8 maja 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 28/2008 w sprawie ustanowienia w 
Emitencie programu motywacyjno–lojalnościowego dla pracowników Emitenta, w tym osoby zarządzające wyższego 
szczebla, członków organów administracyjnych oraz zarządzających. Program motywacyjno–lojalnościowy 
realizowany był poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych serii D, E oraz F wyemitowanych na podstawie uchwały nr 
29/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 6 maja 2008 roku. Każdy z warrantów uprawniał 
do objęcia emitowanych, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, akcji serii M po cenie 
nominalnej, z pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami Emitenta. Program motywacyjno–lojalnościowy miał 
zostać zrealizowany w okresie 3 (trzech) lat. Do Daty Prospektu Emitent nie zrealizował powyższego programu – 
żadne warranty subskrypcyjne ani żadne akcje nie zostały objęte przez pracowników Emitenta, jak również żaden z 
pracowników nie nabył uprawnień do objęcia warrantów ani akcji. 
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17.4. Zasady składania zapisów 

17.4.1. Zasady składania zapisów w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych 

Osoby uprawnione do zapisania się na Akcje Oferowane w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru mogą złożyć 
zapis maksymalnie na liczbę Akcji Oferowanych wynikających z posiadanych Jednostkowych Praw Poboru. W 
przypadku, gdy liczba Akcji Oferowanych, co do których danej osobie przysługuje pierwszeństwo ich objęcia na 
podstawie posiadanych przez nią Jednostkowych Praw Poboru, jest liczbą niecałkowitą, osoba ta może zapisać się 
maksymalnie na liczbę Akcji Oferowanych wynikającą z zaokrąglenia liczby Akcji Oferowanych, co do których 
przysługuje jej pierwszeństwo ich objęcia w dół do najbliższej liczby całkowitej. Ostateczną liczbę Akcji Oferowanych, 
przydzielonych osobie, która złożyła zapis na Akcje Oferowane w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru ustala się 
poprzez pomnożenie liczby Jednostkowych Praw Poboru objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tę 
osobę, przez liczbę Akcji Oferowanych, do objęcia których uprawniać będzie jedno Jednostkowe Prawo Poboru, a 
następnie zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej. Niezależnie od tego 
zaokrąglenia, wykorzystane przy takim zapisie każde Jednostkowe Prawo Poboru jest uważane za wykonane w 
całości. 

W powyższych granicach dopuszczalne jest złożenie przez jedną osobę uprawnioną wielu zapisów w wykonaniu 
Jednostkowych Praw Poboru. Minimalną wielkością zapisu w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru jest 1 Akcja 
Oferowana. 

Osobami uprawnionymi do złożenia Zapisu Dodatkowego w terminie wykonania Jednostkowych Praw Poboru są 
osoby, które były akcjonariuszami na koniec Dnia Prawa Poboru. Nie mogą natomiast złożyć Zapisu Dodatkowego 
osoby, które nie były akcjonariuszami Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru, a które nabyły Jednostkowe Prawa 
Poboru. Osoby te mogą jedynie złożyć zapis w ramach wykonania Jednostkowych Praw Poboru. 

Skuteczność Zapisu Dodatkowego nie zależy od złożenia przez uprawnioną osobę zapisu w wykonan iu 
Jednostkowych Praw Poboru. 

Zapis Dodatkowy składany w jednym podmiocie przyjmującym zapisy na Akcje Oferowane nie może być większy niż 
zapis obejmujący maksymalną na liczbę Akcji Serii N będącą przedmiotem Oferty Publicznej. W powyższych 
granicach dopuszczalne jest złożenie wielu Zapisów Dodatkowych. Minimalną wielkością Zapisu Dodatkowego jest 1 
Akcja Oferowana. 

Zapis na Akcje Oferowane złożony przez osobę nieuprawnioną jest bezskuteczny. Zapis złożony na liczbę Akcji 
Oferowanych większą niż wynikająca z zasad opisanych powyżej jest bezskuteczny w części przekraczającej tę 
liczbę. 

Osoby uprawnione do zapisania się na Akcje Oferowane w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru mogą dokonywać 
zapisów na Akcje Oferowane w domach maklerskich lub bankach prowadzących rachunki papierów wartościowych, na 
których mają zapisane Jednostkowe Prawa Poboru. W przypadku osób uprawnionych posiadających Jednostkowe 
Prawa Poboru zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez banki powiernicze, zapisy na 
Akcje Oferowane mogą być składane zgodnie z zasadami składania zleceń przez klientów banku powierniczego. 

Osoby uprawnione do złożenia Zapisów Dodatkowych mogą składać zapisy na Akcje Oferowane w domach 
maklerskich lub bankach prowadzących rachunki papierów wartościowych, w których na rachunkach papierów 
wartościowych osoby te miały zapisane Akcje na koniec Dnia Prawa Poboru. 

Zapis na Akcje Oferowane w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru oraz Zapis Dodatkowy składane są na 
oddzielnych formularzach, każdorazowo w trzech egzemplarzach. Wzór formularza zapisu na Akcje Oferowane w 
wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru oraz wzór formularza Zapisu Dodatkowego będą dostępne na stronie 
internetowej Spółki: (www.ursus.com.pl) oraz Oferującego: (www.dibre.pl). 

Zapis złożony poza formularzem oraz zapis, który nie zawiera wszystkich danych wymaganych przez formularz, jest 
nieważny. Dodatkowe postanowienia nie przewidziane w formularzu nie wywołują skutków prawnych. Nieważny jest 
również zapis dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Wszelkie konsekwencje wynikające z 
niewłaściwego wypełnienia formularzy zapisu na Akcje Oferowane ponosi subskrybent. 

Składając zapis na Akcje Oferowane w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru oraz Zapis Dodatkowy inwestor 
podpisuje oświadczenie, iż: 

 zapoznał się z Prospektem oraz akceptuje treść Prospektu, w tym warunki Oferty oraz zgadza się na 
przydzielenie Akcji Oferowanych zgodnie z zasadami przydziału zawartymi w Prospekcie; 

 zapoznał się z treścią Statutu Spółki i wyraża zgodę na jego brzmienie; 

 wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926), w zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia Oferty oraz oświadcza, że dane osobowe zostały podane dobrowolnie, jak również 
przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 
poprawiania. 

http://www.dibre.pl/
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 wyraża zgodę na przekazywanie danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji 
związanych z dokonanym zapisem na Akcje Oferowane przez podmiot przyjmujący zapis KDPW oraz Spółce 
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Oferowanych oraz upoważnia te podmioty do 
otrzymania tych informacji. 

Na dowód przyjęcia zapisu składający zapis otrzyma jeden egzemplarz wypełnionego i podpisanego formularza 
zapisu, a w przypadku złożenia zapisu za pośrednictwem Internetu, telefonu, faksu lub za pomocą innych środków 
technicznych, jeżeli taką możliwość dopuszczają regulaminy biur maklerskich i banków prowadzących rachunki 
papierów wartościowych przyjmujących zapisy, otrzyma potwierdzenie przyjęcia zapisu w sposób i w formie określonej 
w tych regulaminach. 

Składając zapis na Akcje Oferowane w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru lub Zapis Dodatkowy, inwestor nie 
składa dyspozycji deponowania, gdyż po wykonaniu posiadanych Jednostkowych Praw Poboru przydzielone Akcje 
Oferowane zostają zapisane na rachunku, z którego wykonane zostały Jednostkowe Prawa Poboru. 

Rodzaj, treść i forma dokumentów wymaganych podczas składania zapisu na Akcje Oferowane w wykonaniu 
Jednostkowych Praw 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. 

Możliwe jest składanie zapisów na Akcje Oferowane lub Zapisów Dodatkowych za pośrednictwem Internetu, telefonu, 
faksu i za pomocą innych środków technicznych, jeżeli taką możliwość dopuszczają regulaminy biur maklerskich i 
banków prowadzących rachunki papierów wartościowych przyjmujących zapisy. 

Zapisy składane przez towarzystwo funduszy powierniczych/inwestycyjnych w imieniu własnym, odrębnie na rzecz 
poszczególnych, zarządzanych przez towarzystwo funduszy, stanowią w rozumieniu niniejszego Prospektu zapisy 
odrębnych inwestorów. 

 

17.4.2. Zasady składania zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru 
oraz Zapisów Dodatkowych 

Akcje Oferowane nieobjęte zapisami składanymi w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru oraz Zapisami 
Dodatkowymi Zarząd przydzieli inwestorom, którzy złożą zapisy wyłącznie na zaproszenie Zarządu.  

Inwestor zaproszony przez Zarząd do złożenia zapisu na Akcje Serii N nie objęte w wyniku Zapisów Podstawowych i 
Zapisów Dodatkowych, może złożyć zapis na liczbę Akcji Serii N wskazaną w wystosowanym do niego zaproszeniu. 
Inwestor taki powinien złożyć zapis w siedzibie Oferującego, tj. w Domu Inwestycyjnym BRE Banku S.A., ul. Wspólna 
47/49, 00-684 Warszawa, w terminie wskazanym w harmonogramie Oferty powyżej. 

Inwestor składający zapis na Akcje Oferowane nieobjęte zapisami składanymi w wykonaniu Jednostkowych Praw 
Poboru lub Zapisami Dodatkowymi musi złożyć zapis na co najmniej 1 Akcję Oferowaną i nie więcej niż na liczbę Akcji 
Oferowanych wskazaną w zaproszeniu do złożenia zapisu wystosowanym przez Zarząd. W przypadku złożenia zapisu 
na większą liczbę Akcji Oferowanych niż liczba Akcji Oferowanych wskazana w zaproszeniu, zapis taki będzie 
traktowany jako zapis na liczbę Akcji Oferowanych wskazaną w zaproszeniu. 

Inwestor składający zapis na Akcje Oferowane nieobjęte zapisami składanymi w wykonaniu Jednostkowych Praw 
Poboru i Zapisami Dodatkowymi zobowiązany jest złożyć nieodwołalną dyspozycję deponowania Akcji Oferowanych, 
która umożliwi zapisanie na rachunku papierów wartościowych inwestora Akcji Oferowanych, które zostaną mu 
przydzielone. Dyspozycja deponowania złożona przez inwestora nie może być zmieniona. Złożenie dyspozycji 
deponowania Akcji Oferowanych jest tożsame ze złożeniem dyspozycji deponowania Praw do Akcji. Brak dyspozycji 
deponowania Akcji Oferowanych będzie skutkował odmową przyjęcia zapisu. Zapis na Akcje Oferowane nieobjęte 
zapisami składanymi w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru i Zapisami Dodatkowymi składany jest na formularzu, 
w trzech egzemplarzach. Rodzaj, treść i forma dokumentów wymaganych podczas składania zapisu na Akcje 
Oferowane nieobjęte zapisami składanymi w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru i Zapisami Dodatkowymi oraz 
zasady działania przez pełnomocnika powinny być zgodne z procedurami Oferującego.  

Zapis złożony poza formularzem oraz zapis, który nie zawiera wszystkich danych wymaganych przez formularz, jest 
nieważny. Dodatkowe postanowienia nie przewidziane w formularzu nie wywołują skutków prawnych. Nieważny jest 
również zapis dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Wszelkie konsekwencje wynikające z 
niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje Oferowane ponosi subskrybent. 

Na dowód przyjęcia zapisu osoba uprawniona otrzyma jeden egzemplarz wypełnionego i podpisanego formularza 
zapisu. 
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17.5. Wpłaty na Akcje 

17.5.1. Opłacenie zapisów w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru oraz Zapisów Dodatkowych oraz 
skutki braku opłacenia zapisu 

Zapisy na Akcje Oferowane w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru oraz Zapisy Dodatkowe powinny zostać 
opłacone w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Akcji Oferowanych objętych danym zapisem i ich Ceny Emisyjnej. 
Powinno to nastąpić najpóźniej wraz z dokonaniem zapisu. 

Wpłata na Akcje Oferowane powinna zostać dokonana w środkach pieniężnych w gotówce lub przelewem, w walucie 
polskiej, w sposób akceptowany przez dom maklerski lub bank prowadzący rachunki papierów wartościowych 
przyjmujący zapis. 

W przypadku wpłaty na Akcje Oferowane przelewem (jeżeli taki sposób dokonania wpłaty na Akcje Oferowane jest 
akceptowany przez dany dom maklerski lub bank prowadzący rachunki papierów wartościowych) za termin dokonania 
wpłaty przyjmuje się datę wpływu pełnej kwoty środków na właściwy rachunek domu maklerskiego lub banku 
prowadzącego rachunki papierów wartościowych przyjmującego zapis. Osoby zamierzające dokonać wpłaty na Akcje 
Oferowane przelewem powinny skontaktować się z domem maklerskim lub bankiem prowadzącym rachunki papierów 
wartościowych, w którym zamierzają złożyć zapis, w celu ustalenia numeru właściwego rachunku bankowego. Zwraca 
się uwagę takim subskrybentom, że ponoszą oni wyłączne ryzyko wynikające z terminów realizacji przelewów 
dokonywanych w celu opłacenia zapisu. 

W przypadku osób uprawnionych posiadających Jednostkowe Prawa Poboru zapisane na rachunkach papierów 
wartościowych prowadzonych przez banki powiernicze zapisy na Akcje Oferowane powinny być opłacone zgodnie z 
zasadami opłacania zleceń przez klientów banku powiernika. 

Niedokonanie wpłaty na Akcje Oferowane skutkuje brakiem możliwości złożenia zapisu, a w razie jego złożenia, 
bezskutecznością takiego zapisu w odniesieniu do tych Akcji Oferowanych, które nie zostały w pełni opłacone, po 
uprzednim odjęciu ewentualnych opłat i prowizji. 

Oprócz opłacenia Ceny Emisyjnej, akcjonariusz bądź inwestor składający zapis na Akcje Oferowane może być 
obowiązany do uiszczenia dodatkowych opłat bądź kosztów związanych z realizacją oraz rozliczeniem złożonego 
zapisu oraz zapisaniem PDA oraz Akcji Oferowanych na rachunku papierów wartościowych danego akcjonariusza 
bądź inwestora. Wysokość tych opłat bądź kosztów będzie uzależniona od obowiązujących w tym zakresie 
uregulowań dotyczących opłat i kosztów firmy inwestycyjnej pośredniczącej w złożeniu zapisu na Akcje Oferowane, 
realizacji oraz rozliczeniu takiego zapisu oraz zapisaniem PDA oraz Akcji Oferowanych na rachunku papierów 
wartościowych.  

Zwraca się także uwagę inwestorom, że wpłaty na Akcje Serii N nie są oprocentowane i w przypadku zwrotu 
nadpłaconej kwoty, inwestorowi nie przysługują odsetki, ani odszkodowanie.  

 

17.5.2. Opłacenie zapisów składanych na Akcje Oferowane nieobjęte zapisami składanymi w wykonaniu 
Jednostkowych Praw Poboru i Zapisami Dodatkowymi oraz skutki braku opłacenia zapisu 

Zapisy na Akcje Oferowane nieobjęte zapisami składanymi w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru i Zapisami 
Dodatkowymi powinny zostać opłacone w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Akcji Oferowanych objętych danym 
zapisem i Ceny Emisyjnej. Opłacenie Akcji Oferowanych powinno nastąpić w dniu przyjmowania zapisów na Akcje 
Oferowane nieobjęte zapisami składanymi w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru i Zapisami Dodatkowymi. 
Niedokonanie wpłaty na Akcje Oferowane skutkuje bezskutecznością zapisu w zakresie Akcji Oferowanych, na jakich 
pełne opłacenie nie wystarczyła dokonana wpłata. 

Wpłata na Akcje Oferowane powinna zostać dokonana w środkach pieniężnych, w walucie polskiej, przelewem na 
rachunek wskazany przez Oferującego. 

Za termin dokonania wpłaty przyjmuje się datę wpływu pełnej kwoty środków na rachunek Oferującego. Zwraca się 
uwagę subskrybentom, że ponoszą oni wyłączne ryzyko terminów realizacji przelewów dokonywanych w celu 
opłacenia zapisu. 

Oprócz opłacenia Ceny Emisyjnej, akcjonariusz bądź inwestor składający zapis na Akcje Oferowane może być 
obowiązany do uiszczenia dodatkowych opłat bądź kosztów związanych z realizacją oraz rozliczeniem złożonego 
zapisu oraz zapisaniem PDA oraz Akcji Oferowanych na rachunku papierów wartościowych danego akcjonariusza 
bądź inwestora. Wysokość tych opłat bądź kosztów będzie uzależniona od obowiązujących w tym zakresie 
uregulowań dotyczących opłat i kosztów firmy inwestycyjnej pośredniczącej w złożeniu zapisu na Akcje Oferowane, 
realizacji oraz rozliczeniu takiego zapisu oraz zapisaniem PDA oraz Akcji Oferowanych na rachunku papierów 
wartościowych.  

Zwraca się także uwagę inwestorom, że wpłaty na Akcje Serii N nie są oprocentowane i w przypadku zwrotu 
nadpłaconej kwoty, inwestorowi nie przysługują odsetki, ani odszkodowanie.  
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17.6. Warunki oraz okres wycofania się ze skutków prawnych zapisu 

Złożony zapis jest nieodwołalny. Osoba składająca zapis jest nim związana do dnia zapisania przydzielonych jej Akcji 
Oferowanych na jej rachunku papierów wartościowych, chyba że wcześniej zostanie ogłoszone odstąpienie od Oferty 
lub niedojście emisji do skutku. 

Osoba, która złożyła zapis, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu na warunkach określonych w art. 
51a Ustawy o Ofercie Publicznej, a więc w przypadku udostępnienia do publicznej wiadomości, po rozpoczęciu 
subskrypcji, aneksu do niniejszego Prospektu, jeżeli osoba taka złożyła zapis przed udostępnieniem tego aneksu. 
Uchylenie następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w dowolnym punkcie obsługi klienta domu maklerskiego 
lub banku prowadzącego rachunki papierów wartościowych, w których złożyły zapis na Akcje Oferowane, w terminie 
dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu. Spółka może dokonać przydziału papierów wartościowych nie 
wcześniej niż po upływie terminu do uchylenia się przez inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu. 

Ponadto, zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej osobie, która złożyła zapis przed przekazaniem do 
publicznej wiadomości informacji o ostatecznej cenie lub liczbie oferowanych papierów wartościowych, przysługuje 
uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przez złożenie w dowolnym punkcie obsługi 
klienta domu maklerskiego lub banku prowadzącego rachunki papierów wartościowych, w których osoba ta złożyła 
zapis na Akcje Oferowane, oświadczenia na piśmie w terminie dwóch dni roboczych od przekazania do wiadomości 
publicznej tej informacji. Należy jednak zauważyć, że zgodnie z harmonogramem Oferty nie przewiduje się, aby 
rozpoczęcie przyjmowania zapisów nastąpiło przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej 
cenie oraz liczbie oferowanych Akcji Oferowanych. Dlatego też nie przewiduje się, aby w przypadku Oferty inwestorom 
przysługiwało uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 3 
Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Zwrot wpłat na Akcje Oferowane dokonanych w związku ze złożeniem zapisów, w odniesieniu do których osoba 
składająca zapis uchyliła się od skutków złożonego oświadczenia woli nastąpi zgodnie z dyspozycją wskazaną przez 
subskrybenta w formularzu zapisu, w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia o uchyleniu się od 
skutków oświadczenia woli. Zwrot wpłat nastąpi bez jakichkolwiek odsetek, odszkodowań lub zwrotu wydatków, w tym 
kosztów poniesionych przez subskrybenta w związku z subskrybowaniem Akcji Oferowanych lub ceny nabycia 
Jednostkowych Praw Poboru na rynku wtórnym. 

 

17.7. Zasady przydziału Akcji 

 

Osobom składającym zapisy na Akcje Oferowane w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru przydzielona zostanie 
liczba Akcji Oferowanych wynikająca ze skutecznie złożonego przez nich i w pełni opłaconego zapisu. 

W przypadku nieobjęcia zapisami złożonymi w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru wszystkich Akcji 
Oferowanych, nieobjęte w ten sposób Akcje Oferowane zostaną przeznaczone na realizację skutecznie złożonych i w 
pełni opłaconych Zapisów Dodatkowych. Jeżeli Zapisy Dodatkowe opiewać będą na większą liczbę Akcji Oferowanych 
niż pozostająca do objęcia, zostanie dokonana proporcjonalna, w stosunku do wielkości Zapisów Dodatkowych, 
redukcja Zapisów Dodatkowych. Zaokrąglenia liczby przydzielanych Akcji Oferowanych będą dokonywane w dół do 
najbliższej liczby całkowitej. Akcje Oferowane nie przyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone kolejno 
subskrybentom, którzy dokonali zapisów na największą liczbę Akcji Oferowanych, a w przypadku równych zapisów o 
przydziale zadecyduje losowanie. W każdym wypadku na żaden Zapis Dodatkowy nie zostanie dokonany przydział 
większej liczby Akcji Oferowanych aniżeli objęta tym zapisem. 

Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru oraz w ramach Zapisów Dodatkowych zostaną 
przydzielone według uznania Zarządu, wyłącznie w odpowiedzi na skutecznie złożone i w pełni opłacone zapisy, 
dokonane w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu. 

Spółka nie będzie zawiadamiała indywidualnie inwestorów o liczbie przydzielonych Akcji Oferowanych.  

Informację dotyczącą liczby przydzielonych Akcji Oferowanych danemu inwestorowi, każda z osób będzie mogła 
uzyskać w punkcie obsługi klienta firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis na Akcje Oferowane.  

Zwraca się uwagę inwestorom, iż rozpoczęcie notowań PDA i Akcji Serii N nie jest uzależnione od powiadomienia 
inwestora o wielkości dokonanego przydziału. W zakresie i w terminie, w jakim będzie to wymagane przepisami 
prawa, informacja na temat wyniku przydziału Akcji Oferowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie 
raportu bieżącego na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia o Raportach Bieżących, przy czym rozpoczęcie 
notowania Akcji Oferowanych będzie możliwe jeszcze przed podaniem do publicznej wiadomości wyników przydziału 
Akcji Oferowanych w trybie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. 
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17.8. Rozliczenie 

Rozliczenie Oferty nastąpi za pośrednictwem KDPW.  

Zwrot środków pieniężnych osobom, którym nie przydzielono Akcji Oferowanych, lub których zapisy zostały 
zredukowane, zostanie dokonany zgodnie z dyspozycją wskazaną przez subskrybenta w formularzu zapisu, w 
terminie 5 dni roboczych od dnia przydziału. W przypadku niedojścia emisji do skutku zwrot wpłat nastąpi w terminie 5 
dni roboczych od dnia ogłoszenia o niedojściu emisji do skutku. W przypadku odstąpienia od Oferty przez Emitenta, 
zwrot wpłat nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia opublikowania raportu bieżącego o odstąpieniu od Oferty w 
trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Zwrot nadpłat i wpłat nastąpi bez jakichkolwiek odsetek, 
odszkodowań lub zwrotu wydatków, w tym kosztów poniesionych przez subskrybenta w związku z subskrybowaniem 
Akcji Oferowanych lub ceny nabycia Jednostkowych Praw Poboru na rynku wtórnym. 

W przypadku niedojścia do skutku emisji po wprowadzeniu Praw do Akcji do obrotu na GPW zwrot wpłat dokonany 
zostanie na rzecz inwestorów, na których rachunkach papierów wartościowych będą zapisane Prawa do Akcji (bądź w 
rejestrze sponsora emisji) wg stanu na ostatni dzień notowań PDA. Kwota zwracanych w tym przypadku wpłat 
stanowić będzie iloczyn liczby PDA znajdujących się na rachunku papierów wartościowych inwestora oraz Ceny 
Emisyjnej jednej Akcji Oferowanej. 

 

17.9. Informacja o zawieszeniu, odstąpieniu lub niedojściu Oferty Publicznej do 
skutku 

17.9.1. Informacja o zawieszeniu i odstąpieniu od Oferty Publicznej 

Decyzja o zawieszeniu Oferty może być podjęta przez Emitenta przed rozpoczęciem okresu zapisów jedynie z 
ważnych powodów. W opinii Emitenta, do ważnych powodów zaliczają się, m.in., zdarzenia, które mogą ograniczyć 
szanse na to, że w ramach Oferty dojdzie do objęcia wszystkich Akcji Oferowanych lub, jeśli w opinii Emitenta, 
nastąpiło zwiększenie ryzyka inwestycyjnego dla nabywców Akcji Oferowanych. 

Od dnia rozpoczęcia okresu zapisów na Akcje Oferowane zgodnie z Ofertą Publiczną do dnia przydziału Akcji 
Oferowanych, jedynie Walne Zgromadzenie Emitenta może zawiesić Ofertę wyłącznie z ważnego powodu, o którym 
mowa powyżej. 

Spółka poinformuje o ewentualnym zawieszeniu Oferty Publicznej w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w 
formie aneksu do Prospektu w trybie, w jakim został opublikowany Prospekt oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy prawa, w drodze Raportu Bieżącego. 

Podjęcie decyzji o zawieszeniu Oferty Publicznej może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazania nowych 
terminów Oferty Publicznej, które mogą zostać ustalone i przekazane do publicznej wiadomości w terminie 
późniejszym w trybie komunikatu aktualizującego zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Podjęcie 
decyzji o odwieszeniu Oferty nastąpi w każdym razie w takim terminie, aby przeprowadzenie Oferty było dalej prawnie 
możliwe, w szczególności przy uwzględnieniu ograniczenia wynikającego z art. 431 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych. 

Jeżeli decyzja o zawieszeniu Oferty Publicznej zostanie podjęta w trakcie trwania zapisów na Akcje Oferowane 
złożone przez inwestorów zapisy na Akcje Oferowane oraz dokonane przez inwestorów wpłaty uważane będą za 
ważne, jednakże inwestorzy będą mogli uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów poprzez złożenie 
stosownego oświadczenia w POK firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy, w terminie 2 dni roboczych od dnia 
opublikowania stosownego aneksu do Prospektu. W w/w przypadku wpłaty dokonane przez inwestorów zostaną 
zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia 
przedmiotowego oświadczenia. Zawieszenie Oferty Publicznej nie powoduje wstrzymania biegu terminów, o których 
mowa w art. 438 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.  

Do dnia, w którym nabycie Akcji Emitenta umożliwi uzyskanie Prawa Poboru do Akcji Oferowanych Emitent może 
odstąpić od Oferty jedynie z ważnego powodu. W opinii Emitenta, do ważnych powodów zalicza się, m.in.:  

 nagłe zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju, regionu lub świata, które mogą mieć istotny 
negatywny wpływ na rynki finansowe, polską gospodarkę lub na działalność Emitenta i Grupy Emitenta,  

 nagłe zmiany w sytuacji Emitenta i Grupy Emitenta, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na jej 
działalność,  

 nagłe zmiany w otoczeniu Emitenta i Grupy Emitenta mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną 
Emitenta i Grupy Emitenta,  

 wystąpienie innych nieprzewidzianych okoliczności powodujących, iż przeprowadzenie Oferty Publicznej i 
przydzielenie Akcji Oferowanych byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla interesu Emitenta i Grupy Emitenta, 

 zawieszenie lub ograniczenie obrotu instrumentami finansowymi na GPW. 

Po w/w dniu organem decydującym o odstąpieniu od Oferty jest Walne Zgromadzenie Emitenta. 
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Informacja o odstąpieniu od przeprowadzania Oferty zostanie podana do wiadomości publicznej w formie aneksu do 
Prospektu, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w drodze Raportu Bieżącego. Jeżeli dojdzie do 
odstąpienia od Oferty, wówczas złożone zapisy na Akcje Oferowane zostaną uchylone, a wszelkie kwoty wpłacone na 
zapisy zostaną zwrócone bez odsetek czy odszkodowania w terminie 5 dni roboczych od daty zawiadomienia o 
odstąpieniu od przeprowadzania Oferty. Zwrot płatności otrzymanych na poczet Akcji Oferowanych bez odsetek czy 
odszkodowania może również nastąpić, gdy Akcje Oferowane nie zostaną przydzielone lub w przypadku redukcji 
zapisów zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie lub w przypadku zwrotów nadwyżek płatności. 
 

17.9.2. Niedojście Oferty Publicznej do skutku 

Niedojście emisji Akcji Nowej Emisji do skutku może wystąpić w przypadku, gdy: 

 w terminie określonymi w niniejszym Prospekcie nie zostanie należycie subskrybowana co najmniej 1 Akcja 
Nowej Emisji lub też w przypadku skorzystania przez Zarząd Spółki z kompetencji, o których mowa w Art. 
432 § 4 KSH, liczba akcji wynikająca ze stosownej uchwały Zarząd precyzującej liczbę emitowanych akcji, 

 Zarząd Spółki nie zgłosi do sądu rejestrowego uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze 
emisji Akcji Nowej Emisji w terminie dwunastu miesięcy od daty zatwierdzenia przez KNF niniejszego 
Prospektu oraz w terminie jednego miesiąca od dnia przydziału Akcji Oferowanych; 

 wydane zostanie prawomocne postanowienie sądu rejestrowego odmawiające zarejestrowania 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji stanie się prawomocne. 

Zgodnie z Uchwałą Emisyjną, Zarząd został upoważniony na podstawie art. 432 § 4 KSH do określenia ostatecznej 
sumy o jaką kapitał zakładowy Emitenta ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż 
1 zł i nie może być wyższa niż 11.090.000 zł. Zwraca się uwagę inwestorów na fakt, iż istnieją rozbieżne interpretacje 
art. 432 § 4 KSH. W szczególności, zgodnie z jedną z nich, emisja Akcji Serii N nie dojdzie do skutku w przypadku 
skorzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa powyżej i nie objęcia przez inwestorów ww. akcji 
reprezentujących ustaloną przez Zarząd ostateczną sumę o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki. W 
związku z powyższym nie można wykluczyć, kwestionowania skuteczności emisji Akcji Serii N lub odmowy rejestracji 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze ich emisji w przypadku skorzystania przez Zarząd z uprawnienia 
wskazanego powyżej i subskrybowania przez inwestorów mniejszej liczby Akcji Serii N niż wynikająca z określonej 
przez Zarząd ostatecznej sumy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Ponadto, w razie subskrybowania 
większej liczby Akcji Serii N niż wynikająca z określonej przez Zarząd ostatecznej sumy podwyższenia, że Zarząd 
przydzielając ww. akcje dokona redukcji zapisów. 

W przypadku niedojścia emisji Akcji Nowej Emisji do skutku, zwrot wpłaconych przez inwestorów kwot dokonany 
zostanie w terminie i na zasadach opisanych w pkt 17.8 Prospektu.  

Informacja o wynikach Oferty, w tym również o niedojściu emisji Akcji Serii N do skutku zostanie podana do publicznej 
wiadomości w trybie Raportu Bieżącego w terminie 14 dni od zakończenia publicznej subskrypcji Akcji Serii N. 

 

17.10. Oferowanie i gwarantowanie emisji 

Firmą inwestycyjną pełniącą funkcję podmiotu oferującego Akcje Oferowane w ramach Oferty jest Dom Inwestycyjny 
BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 47/49, (tel. +48 (22) 697 47 10, fax. +48 (22) 697 48 20, 
www.dibre.pl). 

Spółka nie zamierza zawierać umowy o subemisję usługową oraz subemisję inwestycyjną w odniesieniu do oferty 
Akcji Oferowanych. Na Datę Prospektu Oferujący nie pełni funkcji gwaranta sprzedaży Akcji Oferowanych. 

 

17.11. Prowizja na rzecz Oferującego 

Wynagrodzenie Oferującego nie jest wynagrodzeniem prowizyjnym i nie zależy od sukcesu Oferty Publicznej. 
Wynagrodzenie Oferującego jest wynagrodzeniem ryczałtowym nie uwzględniającym odrębnie kwoty za 
przeprowadzenie Oferty. Szczegółowa informacja na temat kosztów Oferty, w tym kosztów za doradztwo i 
przeprowadzenie Oferty, przestawiona jest w pkt 3 Prospektu. 

 

17.12. Umowa z animatorem rynku/emitenta 

Emitent podpisał w 2009 roku z Domem Maklerskim BZ WBK S.A. umowę o pełnienie funkcji animatora Emitenta, w 
której Dom Maklerski BZ WBK S.A. zobowiązał się do pełnienia funkcji animatora Emitenta w rozumieniu regulacji 
GPW poprzez składanie we własnym imieniu i na własny rachunek ofert kupna i sprzedaży akcji Emitenta na GPW.  
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17.13. Dematerializacja, dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i 
notowanie 

 

17.13.1. Obrót Jednostkowymi Prawami Poboru 

Obrót Jednostkowymi Prawami Poboru odbywać się będzie zgodnie z regulacjami GPW. Intencją Emitenta jest, aby 
obrót Jednostkowymi Prawami Poboru rozpoczął się w następnym dniu po Dniu Prawa Poboru (czyli w dniu 19 
listopada 2012 r.) oraz trwał do czwartego dnia sesyjnego poprzedzającego zakończenie przyjmowania zapisów w 
wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru oraz Zapisów Dodatkowych, czyli do 23 listopada 2012 r. Niezależnie od 
tego, obrót Jednostkowymi Prawami Poboru może mieć miejsce także w drodze czynności cywilnoprawnych 
zawieranych poza rynkiem regulowanym. 

Niewykonane Jednostkowe Prawo Poboru wygaśnie wraz z zakończeniem przyjmowania zapisów na Akcje 
Oferowane. Osoba, której ono przysługiwało, nie będzie uprawniona do jakichkolwiek świadczeń w jego miejsce. 

 

17.13.2. Dematerializacja, dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i notowanie Akcji 

Przed rozpoczęciem Oferty Spółka złoży do KDPW wniosek o podjęcie uchwały przez Zarząd KDPW o rejestracji 
Praw do Akcji oraz o warunkowej rejestracji Akcji Oferowanych. 

Niezwłocznie po zakończeniu przydziału Akcji Oferowanych Zarząd złoży do GPW wniosek o wprowadzenie do obrotu 
na rynku podstawowym GPW Praw do Akcji.  

Niezwłocznie po zakończeniu przydziału Akcji Oferowanych Zarząd złoży wniosek do sądu rejestrowego w sprawie 
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o Akcje Oferowane. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego 
Zarząd złoży wniosek o wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu na rynku podstawowym GPW.  

Po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji 
Oferowanych oraz po zarejestrowaniu Akcji Oferowanych w KDPW, zostaną one zapisane na rachunkach inwestorów, 
w miejsce posiadanych na rachunkach w tym dniu Praw do Akcji. Za każde jedno Prawo do Akcji na rachunku danego 
inwestora zapisana zostanie jedna Akcja Oferowana. Dzień wygaśnięcia Praw do Akcji będzie ostatnim dniem obrotu 
nimi na GPW. Począwszy od następnego dnia sesyjnego, notowane będą Akcje Oferowane. 

Szczegółowe informacje na temat nowych akcji Spółki, które mogą zostać wyemitowane na rzecz Członków Zarządu 
Spółki w ramach programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki zostały zamieszczone w pkt 11.13 oraz 
13.1.8 Prospektu. 

Jednocześnie zwraca się uwagę inwestorów na czynnik ryzyka „Ryzyko niedopuszczenia lub niewprowadzenia do 
obrotu na rynku podstawowym GPW Jednostkowych Praw Poboru, PDA lub Akcji Oferowanych”. 

Dotychczas istniejące Akcje Spółki były przedmiotem obrotu na rynku podstawowym GPW. Akcje notowane są pod 
kodem ISIN PLPMWRM00012. 

Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW będzie przeprowadzane 
na podstawie niniejszego Prospektu. 

Podmiotem świadczącym usługi depozytowe jest KDPW. W Ofercie nie występuje agent ds. płatności. 

 

17.14. Opcja stabilizacyjna 

Na Datę Prospektu Spółka nie zamierza podpisać umowy o stabilizację w związku z Ofertą Publiczną. 

W ramach Oferty Publicznej nie przewiduje się możliwości dokonania nadprzydziału lub opcji dodatkowego przydziału 
typu „greenshoe”. 
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18. OGRANICZENIA MOŻLIWOŚCI NABYWANIA AKCJI 
OFEROWANYCH 

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, oferta publiczna lub dopuszczenie papierów wartościowych do 
obrotu na rynku regulowanym na GPW wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego, zatwierdzenia go przez KNF 
oraz udostępnienia go do publicznej wiadomości, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 2-5 tej ustawy. W myśl natomiast z art. 3 
ust. 3 tej samej ustawy, przez ofertę publiczną należy rozumieć udostępnianie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
co najmniej 100 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji o 
papierach wartościowych i warunkach dotyczących ich nabycia, stanowiących dostateczną podstawę do podjęcia de-
cyzji o odpłatnym nabyciu tych papierów wartościowych. Niniejszy Prospekt został sporządzony na zasadzie 
wynikającej z tych przepisów, w celu Oferty przeprowadzanej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Emitent, jak też Oferujący: 

 nie wyrazili ani nie wyrażą zgody na jakąkolwiek ofertę Akcji Oferowanych w drodze oferty publicznej w 
Polsce w inny sposób niż na podstawie niniejszego Prospektu, za pośrednictwem innego niż Oferujący 
podmiotu.  

 nie podejmowali ani nie będą podejmować żadnych działań mających na celu umożliwienie przeprowadzenia 
oferty publicznej Akcji Oferowanych, posiadanie lub rozpowszechnianie niniejszego Prospektu względnie 
innych materiałów ofertowych dotyczących Emitenta, Akcji Oferowanych w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, bez 
względu na to, czy w obszarze tej jurysdykcji  wymagane jest podjęcie tego rodzaju działań.  

W związku z tym Akcje Oferowane nie mogą być przedmiotem bezpośredniej lub pośredniej oferty publicznej, a 
Prospekt nie może być rozpowszechniany ani publikowany na lub z terytorium jakiegokolwiek kraju lub jurysdykcji, 
innym niż Rzeczpospolita Polska. 

Prospekt nie stanowi też oferty objęcia ani nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych opisanych w Prospekcie, 
adresowanej do jakiejkolwiek osoby w jakiejkolwiek jurysdykcji, jeżeli w takiej jurysdykcji składanie takiej osobie takiej 
oferty lub nakłanianie jej do nabycia akcji jest niezgodne z prawem.  

Prospekt został zatwierdzony przez KNF, organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. Oferujący nie prowadził ani nie będzie prowadził publicznej oferty Akcji Oferowanych w żadnym państwie 
należącym do EOG, jak też w żadnym innym kraju. 
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19. REGULACJE DOTYCZĄCE RYNKU 
KAPITAŁOWEGO 

 

19.1. Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych 

 

Ograniczenia przenoszenia praw z papierów wartościowych Emitenta mogą wynikać ze Statutu i z obowiązujących 
przepisów prawa. 

Obrót Akcjami Emitenta, tj. akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom stanowionym przez przepisy prawa, w 
szczególności przepisy Ustawy o Ofercie, Ustawy o Obrocie oraz Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów.  

Poniżej przedstawiony został opis wybranych przepisów prawa dotyczących ograniczeń w swobodzie przenoszenia 
akcji spółek publicznych, w szczególności opis obowiązków akcjonariuszy spółek publicznych związanych z 
nabywaniem i zbywaniem akcji takich spółek oraz regulacji prawnych w zakresie ochrony konkurencji dotyczących 
obrotu akcjami. Opis ten nie ma na celu wyczerpującego przedstawienia regulacji prawnych dotyczących ww. kwestii. 

19.1.1. Ograniczenia wynikające ze Statutu 

Statut Emitenta nie wprowadza żadnych ograniczeń w zakresie możliwości przenoszenia akcji Emitenta. 

19.1.2. Ograniczenia wynikające z Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi 

Zgodnie z art. 19 Ustawy o Obrocie, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: 

 papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem obrotu na rynku 
regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu, 

 dokonywanie oferty publicznej i zbywanie papierów wartościowych na podstawie tej oferty, z wyjątkiem oferty 
publicznej, o której mowa w art. 7 ust. 3 pkt 4 i pkt 5 lit. c-e Ustawy o Ofercie, wymaga pośrednictwa firmy 
inwestycyjnej. 

Zgodnie z art. 159 Ustawy o Obrocie Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta, 
jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem w stosunku zlecenia lub innym 
stosunku prawnym o podobnym charakterze nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej 
akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nim 
powiązanych albo dokonywać na rachunek własny lub osoby trzeciej innych czynności prawnych powodujących lub 
mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi w czasie trwania okresu zamkniętego, o 
którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o Obrocie.  

Okresem zamkniętym jest: 

 okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej emitenta lub instrumentów 
finansowych spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o Obrocie, 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 nie posiadała dostępu do 
danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport, 

 w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres 
pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, 
gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu 
do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony 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 nie posiadała dostępu 
do danych finansowych, na podstawie których sporządzany był dany raport. 

Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta, jego pracownicy, biegli rewidenci albo 
inne osoby pozostające z tym Emitentem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze 
nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których 
celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji 
emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych 
albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami 
finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej. 
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Osoby wchodzące w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta albo będące prokurentami, inne osoby 
pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych 
dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego Emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji 
wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, są zobowiązane do 
przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi 
powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o Obrocie, 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. 

Ustawa o Obrocie reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, o których mowa wyżej, w sposób 
następujący: 

1) na osobę wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie, która w czasie trwania okresu 
zamkniętego dokonuje czynności, o których mowa w art. 159 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć w drodze decyzji administracyjnej karę 
pieniężną do wysokości 200.000 złotych, chyba, że osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi 
prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, w sposób, który 
wyłącza ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje (art. 174 ust. 1 Ustawy o Obrocie), 

2) na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy 
o Obrocie, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężna do 
wysokości 100.000 złotych, chyba, że osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu działalność 
maklerską zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych w sposób, który wyłącza ingerencję tej osoby w 
podejmowane na jej rachunek decyzje albo przy zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub nie 
mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji (art. 175 ust. 1 Ustawy o Obrocie). 

 

19.1.3. Prawa i obowiązki związane z nabywaniem oraz zbywaniem znacznych pakietów akcji wynikające z 
Ustawy o Ofercie 

Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie, każdy: 

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

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

 kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 2% 
ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do obrotu na rynku oficjalnych 
notowań giełdowych lub o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje 
dopuszczone są do obrotu na innym rynku regulowanym, albo 

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

jest zobowiązany zawiadomić Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę w terminie 4 dni od dnia zmiany udziału w 
ogólnej liczbie głosów bądź od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej 
staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki publicznej w 
transakcji zawartej na rynku regulowanym – nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji 
(dniami sesyjnymi są dni sesyjne określone przez spółkę prowadzącą rynek regulowany w regulaminie, zgodnie z 
przepisami Ustawy o Obrocie oraz ogłoszone przez KNF w drodze publikacji na stronie internetowej). 

Zgodnie z art. 69a Ustawy o Ofercie, obowiązki z art. 69 ustawy spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub 
przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: 

 zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;  

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

 pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

Zawiadomienie, o którym mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie powinno zawierać informacje o dacie i rodzaju zdarzenia 
powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie, o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich 
procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w 
ogólnej liczbie głosów, a także o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym 
oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, podmiotach zależnych od 
akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadających akcje spółki, osobach o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 
lit c Ustawy o Ofercie.  
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W przypadku podmiotu, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem 
lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już 
wyemitowanych akcji spółki publicznej (art. 69a ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie) zawiadomienie zawiera dodatkowo 
informacje o: liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu 
finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji, dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji, dacie wygaśnięcia 
instrumentu finansowego. 

Zawiadomienie związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów powinno natomiast 
dodatkowo zawierać informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 
12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału. W przypadku każdorazowej zmiany tych 
zamiarów lub celu, akcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej 
zmiany, poinformować o tym KNF oraz spółkę.  

W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, zawiadomienie, 
powinno ono zawierać także informacje o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w 
kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, a 
także o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz o liczbie głosów z 
tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, odrębnie dla akcji każdego rodzaju. 

Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim (art. 69 ust. 4b Ustawy o Ofercie).  

Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów 
wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie 
głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby 
głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków. 

Zgodnie z art. 72 ust. 1 Ustawy o Ofercie nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału w 
ogólnej liczbie głosów o więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 60 dni przez podmiot, którego 
udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi mniej niż 33% albo o więcej niż 5% ogólnej liczby głosów w okresie 
krótszym niż 12 miesięcy, przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 
33%, może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji 
w liczbie nie mniejszej niż odpowiednio 10% lub 5% ogólnej liczby głosów.  

Ponadto, przekroczenie: 

 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do 
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej 
liczby głosów, za wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nastąpić w wyniku 
ogłoszenia wezwania, o którym mowa w podpunkcie poniżej (art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie). W przypadku 
gdy przekroczenie progu 33 % ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia 
akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu 
niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia 
uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub 
podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 33 % 
ogólnej liczby głosów, do: 

1) ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie 
powodującej osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów albo 

2) zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33 % ogólnej liczby głosów (art. 73 ust. 2 
Ustawy o Ofercie Publicznej). 

 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do 
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki (art. 74 ust. 1 Ustawy o 
Ofercie), przy czym gdy przekroczenie tego progu, nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia 
akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu 
niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia 
uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub 
podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 66 % 
ogólnej liczby głosów, do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich 
pozostałych akcji tej spółki, chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył 
akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 66 % ogólnej liczby głosów, 
odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia 
uprzywilejowania jego akcji (art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej). 

Obowiązek, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i art. 72 ust. 2 Ustawy o Ofercie ma zastosowanie także w przypadku, gdy 
przekroczenie odpowiedniego progu 33% i 66% ogólnej liczby głosów spółce publicznej nastąpiło w wyniku 
dziedziczenia, po którym udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu, z tym że termin trzymiesięczny 
liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów (art. 73 ust. 3 
i art. 74 ust. 5 Ustawy o Ofercie).  
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Akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania nabył, po cenie wyższej niż cena określona w 
tym wezwaniu, kolejne akcje tej spółki, w inny sposób niż w ramach wezwań lub w wyniku wykonania obowiązku 
opisanego powyżej, jest obowiązany, w terminie miesiąca od tego nabycia, do zapłacenia różnicy ceny wszystkim 
osobom, które zbyły akcje w tym wezwaniu, z wyłączeniem osób, do których akcje zostały nabyte po cenie obniżonej 
w przypadku określonym w art. 79 ust. 4 Ustawy o Ofercie. Regulację tą stosuje się odpowiednio do podmiotu, który 
pośrednio nabył akcje spółki publicznej.  

Obowiązki, o których mowa w art. 72 Ustawy o Ofercie nie powstają w przypadku nabywania akcji w obrocie 
pierwotnym, w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego oraz w przypadku połączenia lub podziału 
spółki (art. 75 ust. 1 Ustawy o Ofercie). 

Zgodnie z art. 75 ust. 2 Ustawy o Ofercie obowiązki wskazane w art. 72 i 73 Ustawy o Ofercie nie powstają w 
przypadku nabywania akcji od Skarbu Państwa w wyniku pierwszej oferty publicznej oraz w okresie 3 lat od dnia 
zakończenia sprzedaży przez Skarb Państwa akcji w wyniku pierwszej oferty publicznej, a zgodnie z art. 75 ust. 3 
Ustawy o Ofercie j, obowiązki o których mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie nie powstają w przypadku nabywania 
akcji: 

 spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo nie są przedmiotem 
obrotu zorganizowanego; 

 od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej; w tym przypadku art. 5 nie stosuje się; 

 w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego oraz w postępowaniu egzekucyjnym; 

 zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na 
warunkach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. 
U. Nr 91, poz. 871, z 2005 r. Nr 83, poz. 719 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341); 

 obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych ustaw do 
korzystania z trybu zaspokojenia polegającego na przejęciu na własność przedmiotu zastawu; 

 w drodze dziedziczenia, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74 ust. 5 Ustawy o 
Ofercie. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zastawem do chwili jego 
wygaśnięcia za wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowieniu 
zabezpieczenia finansowego w rozumieniu powołanej wyżej ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych 
zabezpieczeniach finansowych. 

Zgodnie z art. 76 ust. 1  Ustawy o Ofercie w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na 
zamianę akcji mogą być nabywane wyłącznie akcje innej spółki, kwity depozytowe, listy zastawne, które są 
zdematerializowane lub obligacje emitowane przez Skarb Państwa.  

W zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji, w przypadku wezwania, o 
którym mowa w art. 74, mogą być nabywane wyłącznie zdematerializowane akcje innej spółki lub inne 
zdematerializowane zbywalne papiery wartościowe dające prawo głosu w spółce (art. 76 ust. 1a  Ustawy o Ofercie). 

W przypadku, gdy przedmiotem wezwania mają być wszystkie pozostałe akcje spółki, wezwanie musi przewidywać 
możliwość sprzedaży akcji przez podmiot zgłaszający się w odpowiedzi na to wezwanie, po cenie ustalonej zgodnie z 
art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie. 

Stosownie do art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie ogłoszenie wezwania następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w 
wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem wezwania, a ustanowienie 
zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej 
zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem 
podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowiązany - nie 
później niż na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów - do równoczesnego zawiadomienia 
o zamiarze jego ogłoszenia Komisji oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje. 
Podmiot ten załącza do zawiadomienia treść wezwania (art. 77 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej). Odstąpienie od 
ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące 
tych samych akcji. Odstąpienie od wezwania ogłoszonego na wszystkie pozostałe akcje tej spółki jest dopuszczalne 
jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie pozostałe akcje tej spółki po cenie nie niższej niż w 
tym wezwaniu (art. 77 ust. 3 Ustawy o Ofercie). Po ogłoszeniu wezwania, podmiot obowiązany do ogłoszenia 
wezwania oraz zarząd spółki, której akcji wezwanie dotyczy, przekazują informację o tym wezwaniu, wraz z jego 
treścią, odpowiednio przedstawicielom zakładowych organizacji zrzeszających pracowników spółki, a w przypadku 
braku takiej organizacji - bezpośrednio pracownikom (art. 77 ust. 5 Ustawy o Ofercie).  

Po zakończeniu wezwania podmiot, który ogłosił wezwanie, jest obowiązany zawiadomić o liczbie akcji nabytych w 
wezwaniu oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania (art. 77 ust. 7 Ustawy o 
Ofercie). Po otrzymaniu zawiadomienia, Komisja Nadzoru Finansowego może najpóźniej na 3 dni robocze przed 
dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, zgłosić żądanie wprowadzenia niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści 
wezwania lub przekazania wyjaśnień dotyczących jego treści, w terminie określonym w żądaniu, nie krótszym niż 2 dni 
(art. 78 ust. 1 Ustawy o Ofercie). Żądanie to doręczone podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską, o którym 
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mowa w art. 77 ust. 2, uważa się za doręczone podmiotowi obowiązanemu do ogłoszenia wezwania (art. 78 ust. 1a 
Ustawy o Ofercie).  

W okresie pomiędzy zawiadomieniem Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na 
którym są notowane dane akcje o zamiarze ogłoszenia wezwania a zakończeniem wezwania, podmiot zobowiązany 
do ogłoszenia wezwania oraz podmioty zależne od niego lub wobec niego dominujące, a także podmioty będące 
stronami zawartego z nim porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub 
zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki mogą nabywać 
akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania oraz w sposób w nim określony i 
jednocześnie nie mogą zbywać takich akcji, ani zawierać umów, z których mógłby wynikać obowiązek zbycia przez nie 
tych akcji, w czasie trwania wezwania, oraz nie mogą nabywać pośrednio akcji spółki publicznej, której dotyczy 
wezwanie (art. 77 ust. 4 Ustawy o Ofercie). 

Cena akcji proponowanych w wezwaniu, o którym mowa w art. 72–74 Ustawy o Ofercie powinna zostać ustalona na 
zasadach określonych w art. 79 Ustawy o Ofercie. 

Wyliczone wyżej obowiązki, zgodnie z brzmieniem art. 87 Ustawy o Ofercie spoczywają również na: 

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

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

a) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 
b) inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten 

sam podmiot; 

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

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

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. 

W przypadkach wskazanych w pkt 5 i 6 powyżej, obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron 
porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt 5 powyżej, 
domniemywa się w przypadku podejmowania czynności określonych w tym przepisie 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. 

Ponadto obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami 
wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może on dysponować według własnego 
uznania. 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków: 
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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; 

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. 

Podmiot obowiązany do wykonania obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 74 ust. 2 i 5 nie może do dnia 
ich wykonania bezpośrednio lub pośrednio nabywać lub obejmować akcji spółki publicznej, w której przekroczył 
określony w tych przepisach próg ogólnej liczby głosów (art. 88a Ustawy o Ofercie). 

Stosownie do art. 90 Ustawy o Ofercie, przepisów rozdziału 4 ustawy dotyczącego znacznych pakietów akcji spółek 
publicznych nie stosuje się: 

a) w przypadku nabywania akcji przez firmę inwestycyjną, w celu realizacji określonych regulaminami, o których 
mowa odpowiednio w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy o Obrocie, zadań związanych z organizacją rynku 
regulowanego, z takim zastrzeżeniem, iż art. 69 Ustawy o Ofercie  nie stosuje się w przypadku nabywania lub 
zbywania akcji przez firmę inwestycyjną w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, które łącznie z 
akcjami już posiadanymi w tym celu uprawniają do wykonywania mniej niż 10 % ogólnej liczby głosów w 
spółce publicznej, o ile: 
1)  prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane oraz 
2)  firma inwestycyjna, w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z emitentem o realizację zadań, 

o których mowa w ust. 1, zawiadomi organ państwa macierzystego, o którym mowa w art. 55a, właściwy 
dla emitenta, o zamiarze wykonywania zadań związanych z organizacją rynku regulowanego oraz 

3)  firma inwestycyjna zapewni identyfikację akcji posiadanych w celu realizacji zadań, związanych z 
organizacją rynku regulowanego; 

b) z wyjątkiem art. 69 i art. 70, oraz art. 89 w zakresie dotyczącym art. 69, w przypadku nabywania akcji w 
drodze krótkiej sprzedaży, o której mowa w art. 3 pkt 47 Ustawy o Obrocie; 

c) w przypadku nabywania akcji w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji, na 
zasadach określonych przez: 
1)  Krajowy Depozyt w regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy o Obrocie; 
2)  spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w 

art. 48 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w regulaminie, o którym mowa w art. 48 ust. 15 tej Ustawy; 
3)  spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową w regulaminie, o którym mowa w art. 68b ust. 2 ustawy o 

Obrocie; 
d) do podmiotu dominującego towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz podmiotu dominującego firmy 

inwestycyjnej, wykonujących czynności, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b, pod warunkiem, że: 
1)  spółka zarządzająca lub firma inwestycyjna wykonują przysługujące im w związku z zarządzanymi 

portfelami prawa głosu niezależnie od podmiotu dominującego; 
2)  podmiot dominujący nie udziela bezpośrednio lub pośrednio żadnych instrukcji co do sposobu 

głosowania na walnym zgromadzeniu spółki publicznej; 
3)  podmiot dominujący przekaże do Komisji oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w pkt 1 

i 2, wraz z listą zależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, spółek zarządzających oraz firm 
inwestycyjnych zarządzających portfelami ze wskazaniem właściwych organów nadzoru tych 
podmiotów. 

z tym zastrzeżeniem, że warunki, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, uważa się za spełnione, jeżeli: 

1) struktura organizacyjna podmiotu dominującego oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub firmy 
inwestycyjnej zapewnia niezależność wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej; 

2) osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa głosu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych 
lub firmę inwestycyjną, działają niezależnie; 

3) w przypadku gdy podmiot dominujący zawarł z towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firmą 
inwestycyjną umowę o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych - w relacjach pomiędzy tym 
podmiotem a towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną zachowana zostaje 
niezależność; 

e) z wyjątkiem art. 69, art. 70 oraz art. 87 ust. 1 pkt 6 i art. 89 ust. 1 pkt 1 - w zakresie dotyczącym art. 69, nie 
stosuje się również w przypadku porozumień, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, zawieranych dla ochrony 
praw akcjonariuszy mniejszościowych, w celu wspólnego wykonywania przez nich uprawnień określonych w 
art. 84 i 85 oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, 425, art. 429 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - 
Kodeks spółek handlowych;  

f)  z wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89 w zakresie dotyczącym art. 69, nie stosuje się w przypadku 
udzielenia pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4, dotyczącego wyłącznie jednego walnego 
zgromadzenia. Zawiadomienie składane w związku z udzieleniem lub otrzymaniem takiego pełnomocnictwa 
powinno zawierać informację dotyczącą zmian w zakresie praw głosu po utracie przez pełnomocnika 
możliwości wykonywania prawa głosu. 



 

173 
 

Ustawa o Ofercie reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, o których mowa wyżej, w sposób 
następujący: 

1) zgodnie z art. 89 Ustawy o Ofercie prawo głosu z: 

 akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego 
powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub 
przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 69 lub art. 
72; 

 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; 

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

 wszystkich akcji spółki publicznej podmiotu, 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 Ustawy o Ofercie i nie wykonał w 
terminie obowiązków określonych w tych przepisach (art. 89 ust. 2 Ustawy o Ofercie); 

 akcji spółki publicznej podmiotu, nabytych lub objętych przez ten podmiot z naruszeniem zakazu, o którym 
mowa w art. 77 ust. 4 pkt 3 albo art. 88a Ustawy o Ofercie, albo niezgodnie z art. 77 ust. 4 pkt 1 Ustawy o 
Ofercie Publicznej (art. 89 ust 2 b Ustawy o Ofercie). 

 nie może być wykonywane, a jeśli zostało wykonane wbrew zakazowi – nie jest uwzględniane przy obliczaniu 
wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniami przepisów innych ustaw.  

 Zgodnie z przepisem art. 89 ust. 2b Ustawy o Ofercie zakazy wykonywania prawa głosu opisane powyżej w 
tiret 2 i 4, dotyczą również 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 Ustawy o Ofercie lub który nie wykonał obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 lub 3 albo  art. 74 
ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie, a zakaz opisany w tiret 5 dotyczy podmiotów zależnych podmiotu tam 
wskazanego.  

2) zgodnie z art. 97 Ustawy o Ofercie, na każdego kto: 

 nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 67, 

 nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69, lub dokonuje takiego zawiadomienia z 
naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, 

 przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa w art. 72-74, 

 nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77, 

 nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w terminie obowiązku 
zbycia akcji w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3, 

 nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania, w przypadku, o którym mowa w art. 90a 
ust. 1 

 wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78, w określonym w nim terminie nie wprowadza niezbędnych zmian 
lub uzupełnień w treści wezwania albo nie przekazuje wyjaśnień dotyczących jego treści, 

 nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji w przypadku określonym w art. 74 ust. 3, 

 w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 lub art. 91 ust. 6, proponuje cenę niższą niż określona na 
podstawie art. 79, 

 bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt 1 lub 3 albo art. 88a, 

 nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 72-74, art. 79 lub art. 91 
ust. 6, 

 dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, o których mowa w art. 82, 

 nie czyni zadość żądaniu, o którym mowa w art. 83, 

 wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86 ust. 1 nie udostępnia dokumentów rewidentowi do spraw 
szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień, 

 nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 90a ust. 3, 

 dopuszcza się czynu określonego w punktach powyższych, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej 
lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, 

Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 złotych, przy 
czym może być ona nałożona odrębnie za każdy z czynów określonych powyżej oraz odrębnie na każdy z podmiotów 
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wchodzących w skład porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego 
głosowania na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki. W decyzji, o której mowa, 
Komisja Nadzoru Finansowego może wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku lub dokonania czynności 
wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą nałożenia kary pieniężnej i w razie bezskutecznego upływu 
tego terminu powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej. 

19.1.4. Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów 

Przepisy Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nakładają na przedsiębiorców obowiązek zgłaszania zamiaru 
koncentracji Prezesowi UOKiK, o ile: 

 łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku 
obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 euro lub 

 łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym 
rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 euro.  

Obrót, o którym mowa powyżej, obejmuje obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w 
koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy 
bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Sposób wyliczenia obrotu przedsiębiorców uczestniczących w 
koncentracji określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 lipca 2007 r. w sprawie sposobu obliczania obrotu 
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji (Dz.U. 2007, Nr 134, poz. 935). 

Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru 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.  

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, 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, nie przekroczył na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 
10.000.000 euro. Zwolnienia nie stosuje się w przypadku koncentracji, w wyniku których powstanie lub 
umocni się pozycja dominująca na rynku, na którym następuje koncentracja (art. 18 ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów),  

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. 

Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji prowadzi Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów; powinno ono być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od jego wszczęcia. Do czasu 
zakończenia postępowania, lub do upływu terminu w którym decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy których 
zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są zobowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji. 

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. 

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 
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- określając w stosownej decyzji termin spełnienia warunków. 

Prezes Urzędu zakazuje, w drodze decyzji, dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie 
istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Jednakże Prezes 
Urzędu wydaje, zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, 
w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, w przypadku gdy odstąpienie od 
zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu 
technicznego lub może ona wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną 
w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, 
jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie, dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę 
pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość od 1.000 do 50.000.000 euro, jeżeli, choćby nieumyślnie, we 
wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru 
koncentracji, podał nieprawdziwe dane. 

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę 
pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków 
sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję 
kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę 
pieniężna w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli 
osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji. 

W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na 
warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą 
lub przedsiębiorcami lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólna kontrolę. Decyzja taka nie 
może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji Prezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału 
spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 Kodeksu spółek handlowych. Prezesowi Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych 
środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 

Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w 
szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy, a także w okresie 5 lat od 
dnia 1 kwietnia 2001 roku - okoliczność naruszenia przepisów ustawy z dnia 24 lutego 1990 roku o przeciwdziałaniu 
praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 1999 r., Nr 52, poz. 547 ze .zm.). 

19.1.5. Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji Przedsiębiorstw 

Rozporządzenie Rady WE NR 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw 
(rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, (Dz.U. UE L z dnia 29 stycznia 2004 r.) określa 
dodatkowe wymogi w zakresie kontroli koncentracji, zawierając uregulowania dotyczące tzw. koncentracji o wymiarze 
wspólnotowym, obejmujące przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone progi obrotu 
towarami i usługami. Rozporządzenie w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców 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 

 nabyciu kontrolnego pakietu akcji. 

Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców 
można również dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa mają wstępny zamiar dokonania koncentracji o wymiarze 
wspólnotowym. 

Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. 

Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach: 

 gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 5 
mld EURO oraz 

 gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln EURO, chyba że każde z przedsiębiorstw 
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uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na 
Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy: 

 łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2 500 
mln EURO, w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich, łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EURO, z czego łączny obrót co najmniej dwóch 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 mln EURO oraz łączny obrót 
przypadający na WE każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi 
więcej niż 100 mln EURO, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej 
niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie 
członkowskim. 

 

19.2. Wskazanie obowiązujących regulacji dotyczących obowiązkowych ofert 
przejęcia lub przymusowego wykupu (squeeze-out) i odkupu (sell-out) w 
odniesieniu do papierów wartościowych 

19.2.1. Obowiązkowe oferty przejęcia. 

Informacje o obowiązujących regulacjach dotyczących obowiązkowych ofert przejęcia zostały podane w pkt 20.1.3. 
Prospektu. 

19.2.2. Przymusowy wykup akcji (art. 82 Ustawy o Ofercie Publicznej) 

Zgodnie z art. 82 ust 1 Ustawy o Ofercie, 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, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, 
przysługuje prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji 
(przymusowy wykup). Prawo może być realizowane w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego 
progu. Cenę przymusowego wykupu, ustala się zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie, z tym zastrzeżeniem, że 
jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu  90% ogólnej liczby głosów w tej spółce nastąpiło w wyniku ogłoszonego 
wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, cena przymusowego wykupu nie może być 
niższa od ceny proponowanej w tym wezwaniu. 

Na mocy art. 82 ust 5 Ustawy przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu 
prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowiązany – nie później niż 
na 14 dni roboczych przed rozpoczęciem przymusowego wykupu – do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze 
jego ogłoszenia Komisji oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są dane akcje, a jeżeli akcje 
spółki notowane są na kilku rynkach regulowanych - wszystkie te spółki. Podmiot ten załącza do zawiadomienia 
informacje na temat przymusowego wykupu. 

Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest 
żądanie wykupu. Odstąpienie od ogłoszonego przymusowego wykupu jest niedopuszczalne. 

19.2.3. Przymusowy odkup akcji (art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej) 

Stosownie do art. 83 ust 1 Ustawy o Ofercie akcjonariusz spółki publicznej może zażądać wykupienia posiadanych 
przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce. 
Żądanie składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie 
tego progu przez innego akcjonariusza, przy czym w przypadku gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu 
ogólnej liczby głosów, uprawniających do złożenia przez innego akcjonariusza żądania wykupu akcji, nie została 
przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 70 pkt 1 Ustawy o Ofercie, termin na złożenie 
żądania biegnie od dnia, w którym akcjonariusz spółki publicznej, który może żądać wykupienia posiadanych przez 
niego akcji, dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o osiągnięciu lub 
przekroczeniu tego progu przez innego akcjonariusza. 

Żądaniu przymusowego wykupu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 
90 % ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od dnia 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, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami 
dominującymi i zależnymi, co najmniej 90 % ogólnej liczby głosów. 

Akcjonariusz żądający wykupienia akcji na zasadach, o których mowa powyżej, uprawniony jest do otrzymania ceny 
nie niższej niż określona zgodnie z art. 79 ust. 1-3, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu, 
o których mowa w ust. 1, nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych 
akcji spółki, akcjonariusz żądający wykupienia akcji jest uprawniony do otrzymania ceny nie niższej niż proponowana 
w tym wezwaniu.   
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20. OPODATKOWANIE 
 

20.1. Regulacje dotyczące opodatkowania dochodów uzyskiwanych z papierów 
wartościowych 

Poniższe informacje w sprawie opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem akcjami mają 
charakter ogólny i nie mogą być traktowane jako porada prawna czy podatkowa. Celem uzyskania odpowiedzi w 
zakresie kwestii szczegółowych i indywidualnych akcjonariusze powinni skorzystać z porad doradców podatkowych, 
finansowych i prawnych. 

1) Opodatkowanie dochodów z dywidendy 

a) Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 
2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) dywidendy wypłacane przez spółkę akcyjną traktuje się jako przychody z kapitałów 
pieniężnych. Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody osób 
fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Polski z dywidend oraz innych przychodów z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski, opodatkowane są zryczałtowanym 
podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Podstawa opodatkowania jest cały przychód 
otrzymany z tytułu dywidendy. Przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach 
określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30a ust. 7).   

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do poboru zryczałtowanego podatku 
dochodowego od dokonywanych wypłat lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych 
(m.in. wypłat z tytułu dywidend) zobowiązane są podmioty dokonujące tych czynności.  

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów wyrażonym w piśmie z dnia 4 lipca 2007 r. (znak DD3-066-
60/RM/07/MB7-1274) skierowanym do KDPW, płatnikiem jest biuro maklerskie prowadzące rachunek papierów 
wartościowych osoby fizycznej której wypłacana jest dywidenda. Uprzednio, analogiczne stanowisko Ministerstwa 
Finansów zostało wyrażone w piśmie z dnia 5 lutego 2002 r., znak PB5/RB-033-34-189/02, oraz w piśmie z dnia 22 
stycznia 2004 r., znak PB5/RM-068-16-57/04. 

b) Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne 

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2000 Nr 54, 
poz. 654 z późn. zm.), dywidenda wypłacana przez spółkę akcyjną stanowi 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 podatników podatku 
dochodowego od osób prawnych, którzy na terytorium Polski posiadają siedzibę lub zarząd, z dywidend oraz innych 
przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski, opodatkowane są 
zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu. 

Zgodnie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się z od podatku dochodowego 
dochody z dywidend, jeśli 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, o 
których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita 
Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce 
ich osiągania, 

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

4) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
jest: 

a) spółka, o której mowa w pkt 2, albo 

b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2. 

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

Zasady powyższe winny być stosowane z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, 
których stroną jest Polska. Umowy takie – stosowane zgodnie z ich mocą obowiązującą – mogą wprowadzać 
odmienne uregulowania. 

Spółki, które dokonują wypłat należności z tytułu dywidend, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, w dniu dokonania 
wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej 
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod 
warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika 
certyfikatem rezydencji (art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). 

Płatnik przekazuje kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano 
podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby 
podatnika, a w przypadku podatników nie mających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - na 
rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania 
osób zagranicznych. Płatnie jest obowiązany przesłać podatnikom informację o wysokości pobranego podatku, a w 
przypadku podatników nie mających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany 
przekazać takim podatnikom oraz urzędowi skarbowemu informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku 
sporządzone według ustalonego wzoru. 

c) Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji 

A. Dochody ze sprzedaży akcji uzyskiwane przez krajowe osoby fizyczne 

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od dochodów uzyskanych z 
odpłatnego zbycia papierów wartościowych wynosi 19% uzyskanego dochodu. Dochodem z odpłatnego zbycia 
papierów wartościowych jest osiągnięta w roku podatkowym: 

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

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

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

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

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

Po zakończeniu roku podatkowego podatnicy powinni złożyć zeznanie podatkowe, o którym mowa w art. 45 ust. 1a 
pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazując dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. z 
odpłatnego zbycia papierów wartościowych a także dochody wynikające z realizacji praw z nich wynikających. 

Jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej, przychody z ich 
sprzedaży kwalifikowane powinny być jako pochodzące z wykonywania takiej działalności i rozliczone na zasadach 
ogólnych. 

Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zasady powyższe stosuje się z 
uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 
Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo nie 
zapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych 
miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. 
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Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 105 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolny od podatku jest 
dochodowego jest dochód uzyskany ze zbycia akcji otrzymanych w drodze spadku i darowizny w części 
odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn. 

B. Dochody ze sprzedaży akcji uzyskiwane przez krajowe osoby prawne 

Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium 
Polski z odpłatnego zbycia papierów wartościowych tj. zarówno akcji jak i praw do akcji podlegają opodatkowaniu w 
Polsce podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach. Dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest 
różnica między przychodem, tj. ich wartością wyrażoną w cenie umowy sprzedaży, a kosztem jego uzyskania, tj. 
wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie wskazanych papierów wartościowych, przy czym, gdy ich cena bez 
uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej, przychód z odpłatnego zbycia określa organ 
podatkowy w wysokości ich wartości rynkowej. Dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych zwiększa u 
podatnika podstawę opodatkowania. 

Osoby prawne które sprzedały papiery wartościowe, zobowiązane są wpłacać na rachunek urzędu skarbowego 
zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku 
podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące (art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych). 

W terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek 
zapłaty podatku, płatnicy są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego 
właściwy według siedziby podatnika, roczne deklaracje sporządzone według ustalonego wzoru (art. 26a ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych). 

Podatnik może wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu/straty określony w art. 25 ust. 6-7 ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych. 

Zasady powyższe winny być stosowane z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, 
których stroną jest Polska. Umowy takie – stosowane zgodnie z ich mocą obowiązującą – mogą wprowadzać 
odmienne uregulowania. Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa 
(tj. Dz.U. z 05.8.60 z późn. zm.) płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania od 
podatnika podatku i wypłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu – odpowiada za podatek 
niepobrany lub podatek pobrany a nie wpłacony. Płatnik odpowiada ze te należności całym swoim majątkiem. 
Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się 
wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy 
podatnika. 

C. Opodatkowanie dochodów osób zagranicznych 

Pobranie i odprowadzenie podatku w wysokości 19% przychodu u źródła – tj. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 
spoczywa na podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych podmiotu zagranicznego, w przypadku, gdy 
następuje wypłata kwot związanych z udziałem w zyskach osób prawnych na rzecz podmiotów zagranicznych, 
podlegających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. wynikającemu z 
osiągania dochodu na terenie RP. Dotyczy to: 

a) osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (art. 3 ust. 2a 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),  

b) osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (art. 3 ust. 2 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). 

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 stosownych umów 
międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartymi między Polską a krajem zamieszkania bądź 
siedziby (zarządu) osoby podlegającej ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terenie RP z ww. tytułu. 
Inwestor zagraniczny winien każdorazowo zbadać fakt istnienia takiej umowy międzynarodowej i stosować się do jej 
postanowień. W przypadku gdy właściwa umowa międzynarodowa dotycząca unikania podwójnego opodatkowania  
reguluje zasady opodatkowania dochodów osiąganych z tytułu udziału w zysku osób prawnych w sposób odmienny od 
zasad wskazanych w obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ustaw podatkowych, wiążące są 
postanowienia umowy międzynarodowej i wyłączają one stosowanie odpowiednich ustaw podatkowych, w tym 
przepisów powyżej przytoczonych. 

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo nie 
zapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych 
miejsca zamieszkania podatnika będącego osobą fizyczną, lub siedziby (miejsca zarządu) podatnika będącego osobą 
prawną uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. 

Zgodnie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się z od podatku dochodowego 
dochody z dywidend, jeśli łącznie spełnione są następujące warunki: 
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1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca 
podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

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

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

4) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych jest: 

a) spółka, o której mowa w pkt 2, albo 

b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2. 

 

2) Podatek od spadków i darowizn 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. (Dz.U. 04.142.1514 z późn. zm.) o podatku od spadków i 
darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny, praw majątkowych, w tym również praw 
związanych z posiadaniem papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, 
jeżeli: 

 w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był obywatelem 
polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

 prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn uzależniona jest od rodzaju pokrewieństwa lub powinowactwa lub 
innego stosunku osobistego pomiędzy spadkodawcą a spadkobiercą lub pomiędzy darczyńcą a obdarowanym 
(zaliczenie do odpowiedniej grupy podatkowej).  

Zaliczenie do odpowiedniej grupy podatkowej jest dokonywane na zasadach określonych w przepisie art. 14 ustawy o 
podatku od spadków i darowizn.  

Małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, macocha i ojczym spadkodawcy lub darczyńcy zwolnieni są od 
podatku od spadków i darowizn (art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn), z zastrzeżeniem wykonania wobec 
właściwego organu podatkowego obowiązków informacyjnych, określonych w powołanym przepisie ustawy. 

 

3) Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Zgodnie z art. 9 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz.U. 07.68.450 z późn. zm.) zwolniona od 
tego podatku jest sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi: 

a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, 

b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, 

c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, 

d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, 

jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego - w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005.183.1538, z późn. zm.). 

Ustawa o Obrocie dopuszcza jednak możliwość zawierania umów przenoszących własność papierów wartościowych 
bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie. W przypadku takich umów i innych, nie 
przewidzianych przez powołany przepis art. 9 ust. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obciążone są 
normowanym nią podatkiem w wysokości 1% wartości rynkowej sprzedawanych praw majątkowych. Podatnicy są 
obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklaracje w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych 
oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem 
przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika. Płatnikiem jest notariusz, jeżeli czynność jest dokonywana w 
formie aktu notarialnego. Jednocześnie zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie 
podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest 
opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona. 



 

181 
 

 

4) Odpowiedzialność płatnika 

Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 05.8.60 z 
późn. zm.) płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i 
wypłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu – odpowiada za podatek niepobrany lub podatek 
pobrany a nie wpłacony. Płatnik odpowiada ze te należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest 
niezależna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli 
odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. 

 
 

  



 

182 
 

21. INFORMACJE DODATKOWE 
 

21.1. Biegli Rewidenci 

BDO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676 Warszawa, ul. Postępu 12) przeprowadziła badanie jednostkowego 
sprawozdania finansowego Emitenta za 2009 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy URSUS za 
2011 r. wraz z danymi porównawczymi za 2010 r. sporządzonych według MSSF zatwierdzonych przez UE oraz 
wydała opinie bez zastrzeżeń z tych sprawozdań finansowych. Ponadto BDO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
dokonała przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za I półrocze 2012 r. wraz z 
danymi porównawczymi za I półrocze 2011 r. sporządzonego według MSSF zatwierdzonych przez UE. 

BDO sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 
3355. W imieniu BDO sp. z o.o. badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za 2009 r. przeprowadził 
Artur Staniszewski (biegły rewident nr 9841), a badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy URSUS 
za 2011 r. wraz z danymi porównawczymi za 2010 r. przeprowadziła Krystyna Sakson (biegły rewident nr 7899). 

Wessly sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-660 Warszawa, ul. Irysowa 24A) przeprowadziła badanie 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2010 r. wraz z danymi porównawczymi za 2009 r. 
sporządzonych według MSSF zatwierdzonych przez UE oraz wydała opinię bez zastrzeżeń z tego sprawozdania 
finansowego. 

Wessly sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 
1117. W imieniu Wessly sp. z o.o. badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2010 r. wraz z 
danymi porównawczymi za 2009 r. przeprowadził Wiesław Rozmysłowicz (biegły rewident nr 10106). 

Nie było przypadku odmowy przez biegłego rewidenta wyrażenia opinii o badanych sprawozdaniach finansowych, 
wydania opinii negatywnej lub wydania opinii z zastrzeżeniem. Szczegóły zmian biegłych rewidentów w okresie 
objętym historycznymi informacjami finansowymi nie są istotne dla oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Grupy 
URSUS. 

 

21.2. Wskazanie innych informacji w Prospekcie, które zostały zbadane przez 
Biegłych Rewidentów 

Nie dotyczy. 

 

21.3. Data najnowszych informacji finansowych 

Ostatnimi rocznymi informacjami finansowymi sporządzonymi przez Emitenta oraz zbadanymi przez Biegłego 
Rewidenta jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta sporządzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi 
przez UE za rok 2011. 

 

21.4. Śródroczne  inne informacje finansowe 

Ostatnimi opublikowanymi danymi finansowymi Grupy jest śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
Grupy za I półrocze 2012 r. Skonsolidowane dane Grupy URSUS za I półrocze 2012 r. zostały poddane przeglądowi 
przez Biegłego Rewidenta. 

 

21.5. Doradcy uczestniczący w realizacji Oferty 

Wskazane poniżej podmioty są zaangażowane w Ofertę: 

Oferujący 

Rolę Oferującego w ramach Oferty pełni Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Wspólnej 47/49. Wynagrodzenie Oferującego nie jest uzależnione od powodzenia Oferty. 

Doradca Prawny 

Doradca Prawny – KRPiA Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy z siedzibą w Sopocie – świadczy na rzecz 
Emitenta usługi doradztwa prawnego przy procesie zatwierdzenia Prospektu, dopuszczenia i wprowadzenia akcji 
Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wynagrodzenie Doradcy Prawnego nie jest 
powiązane z powodzeniem Oferty. 

Doradca Finansowy 
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Doradca Finansowy – BRE Corporate Finance S.A. z siedzibą w Warszawie – jest powiązany z Emitentem w zakresie 
wynikającym z zawartej umowy na wykonanie niektórych prac związanych z przeprowadzeniem Oferty. 
Wynagrodzenie Doradcy Finansowego nie jest uzależnione od powodzenia Oferty. 

 

21.6. Informacje uzyskane od osób trzecich 

Emitent oświadcza, iż nie ma raportów, pism i innych dokumentów, wycen i oświadczeń sporządzonych przez 
ekspertów na wniosek Emitenta, do których odniesienia lub których fragmenty znajdują się w niniejszym Prospekcie. 

Wiedzę na temat rynku i konkurentów Emitent opiera na publikacjach branżowych, ogólnodostępnych badaniach 
rynku, informacjach i opracowaniach oraz statystykach pochodzących m.in. z następujących źródeł: Główny Urząd 
Statystyczny, Narodowy Bank Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Centralna Ewidencja Pojazdów i 
Kierowców, Martin&Jacob sp. z o.o. Źródło pochodzenia informacji zewnętrznych podawane jest każdorazowo w 
przypadku użycia takich informacji w Prospekcie. 

Informacje zawarte w niniejszym Prospekcie, a co do których nie określono źródła pochodzenia, zostały opracowane 
na podstawie własnych informacji i danych zgromadzonych przez Emitenta na podstawie własnej wiedzy i znajomości 
rynku. W przypadku danych finansowych niepochodzących ze Sprawozdań Finansowych, zostało podane 
odpowiednie źródło danych, a dane te zostały oznaczone jako niezbadane. 

Zarząd potwierdza, że przytoczone informacje zostały dokładnie powtórzone, oraz w stopniu, w jakim Emitent jest tego 
świadom i w jakim może to ocenić na podstawie informacji opublikowanych przez osobę trzecią, nie zostały pominięte 
żadne fakty, które sprawiłyby, że powtórzone informacje byłyby niedokładne lub wprowadzałyby w błąd. 

Pozycja konkurencyjna Grupy oszacowana została wedle najlepszej wiedzy Zarządu. Przy szacunkach uwzględniono 
publicznie dostępne informacje oraz wewnętrzne analizy. W przypadkach, gdzie było to możliwe i uzasadnione, oparto 
się na danych podmiotów zewnętrznych. 

 

 

21.7. Dokumenty udostępnione do wglądu 

 

W okresie ważności Prospektu w siedzibie Emitenta (ul. Fabryczna 21, 11-040 Dobre Miasto, Polska) będą 
udostępniane do wglądu następujące dokumenty: 

 Statut; 

 aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS dla Spółki; 

 regulamin Zarządu, regulamin Rady Nadzorczej oraz regulamin Walnego Zgromadzenia; 

 Historyczne jednostkowe informacje finansowe Emitenta oraz skonsolidowane informacje finansowe Grupy 
URSUS za każde z dwóch lat obrotowych poprzedzających publikację Prospektu. 

Ze wskazanymi powyżej dokumentami można zapoznać się również na stronie internetowej Emitenta – www.ursus.com.pl. 

 

 

  

http://www.ursus.com.pl/
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22. OŚWIADCZENIA STOSOWNIE DO 
ROZPORZĄDZENIA PROSPEKTOWEGO 

 

22.1. Emitent 

 

Emitent URSUS S.A. jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w niniejszym Prospekcie.  

 

Oświadczenie działających w imieniu Emitenta  

 

URSUS S.A., z siedzibą w Dobrym Mieście, będący odpowiedzialny za informacje zawarte w Prospekcie, zgodnie z 
najlepszą wiedzą  i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, niniejszym oświadcza, że informacje 
zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w Prospekcie nie pominięto 
niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 

 

 

 
 

 

_________________________ 

 

 

 

_________________________ 

 

Adam Dobieliński 

Prezes Zarządu 

Karol Zarajczyk 

Wiceprezes Zarządu 
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22.2. Oferujący 

 

Odpowiedzialność Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. jako podmiotu odpowiedzialnego za sporządzenie 

informacji zamieszczonych w niniejszym Prospekcie ograniczona jest do następujących rozdziałów Prospektu: 2.3. 

„Ryzyka związane z ofertą, rynkiem kapitałowym i wtórnym obrotem akcjami” oraz 17. „Warunki Oferty”. 

 

Oświadczenie osób działających w imieniu Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. 

 

Działając w imieniu Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A., niniejszym oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą 

wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, za 

które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. jest odpowiedzialny, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym 

oraz w częściach tych nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 

 
 

 
 

 

_________________________ 

 

 

 

_________________________ 

 

Jarosław Kowalczuk 

Prezes Zarządu 

Adam Jaroszewicz 

Wiceprezes Zarządu 
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22.3. Doradca Finansowy 

 

Odpowiedzialność BRE Corporate Finance S.A. jako podmiotu odpowiedzialnego za sporządzenie informacji 
zamieszczonych w niniejszym Prospekcie ograniczona jest do następujących rozdziałów Prospektu: 10. „Otoczenie 
rynkowe”. 
 

Oświadczenie osób działających w imieniu BRE Corporate Finance S.A. 
 
Działając w imieniu BRE Corporate Finance S.A. oświadczam, iż zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu 
należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, za które BRE Corporate 
Finance S.A. jest odpowiedzialna są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz w częściach tych nie 
pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 
 
 

 
 

 

 

_________________________ 

 

 

 

_________________________ 

 

Piotr Gałązka  

Prezes Zarządu 

 

Leszek Filipowicz  

Wiceprezes Zarządu 
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22.4. Doradca Prawny 

 

Nazwa (firma): Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Głuchowski Siemiątkowski 
Zwara i Partnerzy 

Nazwa skrócona: KRPiA Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy 

Adres siedziby: 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 116 

 

Odpowiedzialność Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy jako 

podmiotu odpowiedzialnego za sporządzenie informacji zamieszczonych w niniejszym Prospekcie ograniczona jest do 

następujących rozdziałów Prospektu: 19. „Regulacje dotyczące rynku kapitałowego” oraz 20. „Opodatkowanie”. 

 

Oświadczenie osoby działającej w imieniu Doradcy Prawnego 

 

Działając w imieniu Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy 

oświadczam, iż zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, 

informacje zawarte w częściach Prospektu, za które Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Głuchowski 

Siemiątkowski Zwara i Partnerzy jest odpowiedzialna są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz w 

częściach tych nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 

 

 

 
 

 

 

_________________________ 

 

adw. Radosław Potrzeszcz 

Partner 
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23. DEFINICJE I SKRÓTY 
 

Akcje 22.180.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda 

Akcje Oferowane Od 1 do 11.090.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 zł 

każda oferowanych w ramach Oferty Publicznej na podstawie niniejszego Prospektu. 

Akcje Serii N, Akcje 

Nowej Emisji 

nie więcej niż 11.090.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 

zł emitowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej 

Amerykańska Ustawa 

o Papierach 

Wartościowych 

The Securities of Act of 1933 – ustawa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej z 

1933 r. z póź zm. (opublikowana w 48 Statutes; skodyfikowana w 15 United States 

Code, Sections 77a-77aa, z późn. zm.) 

Aneks Dokument o którym mowa w art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej 

Bioenergia Invest Bioenergia Invest S.A. z siedzibą w Dobrym Mieście 

Cena Emisyjna Cena emisyjna Akcji Oferowanych 

Data Prospektu  Dzień zatwierdzenia prospektu przez KNF 

Doradca Finansowy BRE Corporate Finance S.A. z siedzibą w Warszawie 

Doradca Prawny KRPiA Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy z siedzibą w Sopocie 

Dyrektywa 

Prospektowa, 

Dyrektywa 

2003/71/WE 

Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w 

sprawie prospektu emisyjnego opublikowanego w związku z publiczna ofertą lub 

dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 

2001/34/WE. 

Dzień Roboczy Dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na 

terytorium RP oraz dni, w których nie prowadzi działalności GPW 

Dzień Prawa Poboru, 

Dzień Ustalenia Prawa 

Poboru 

Dzień, według którego określa się akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje prawo 

poboru Akcji Oferowanych – 16 listopada 2012 r. 

Emitent, Spółka URSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dobrym Mieście 

EOG Europejski Obszar Gospodarczy 

EUR Jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej 

EURIBOR Wysokość oprocentowania pożyczek na rynku międzybankowym w strefie euro 

GPW, Giełda Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie 

Grupa, Grupa URSUS, 

Grupa Emitenta 

Grupa Kapitałowa Emitenta obejmująca Emitenta oraz jego Spółki Zależne 
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GUS Główny Urząd Statystyczny 

IBnGR Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 

Jednostkowe Prawa 

Poboru, Prawo 

Poboru 

Jednostkowe prawo poboru uprawniające do złożenia zapisu na Akcje Oferowane 

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

Kodeks Cywilny Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z 

późn. zm.) 

Kodeks Postępowania 

Cywilnego 

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. z 1964, 

Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) 

Kodeks Pracy Ustawa z dnia 26 czerwca 2974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 1998, Nr 21, poz. 94 z 

późn. zm.) 

Kodeks Spółek 

Handlowych, KSH 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku nr 

94 poz. 1037 z późn. zm.) 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

LIBOR Wysokość oprocentowania pożyczek na rynku międzybankowym w Londynie 

MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 

MSSF Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzone przez Unię 

Europejską 

NBP Narodowy Bank Polski 

NWZA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

OBR MOTO Lublin OBR MOTO Lublin sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie 

Oferujący Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie 

Ordynacja Podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 1997 roku nr 137 

poz. 926 z późn. zm.) 

Oferta, Oferta 

Publiczna 

Oferta publiczna w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej Akcji 

Oferowanych przeprowadzana na podstawie niniejszego Prospektu 

Państwo 

Członkowskie; 

Odpowiednie 

Państwo 

Członkowskie 

Państwo członkowskie Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
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PDA, Prawa do Akcji Prawa do Akcji Serii N 

PKB Produkt krajowy brutto 

POK Punkt Obsługi Klienta 

Prawo bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665, z 

późn. zm.) 

Prawa do Akcji, PDA Prawa do Akcji Oferowanych 

Prospekt Prospekt emisyjny URSUS S.A. sporządzony w formie jednolitego dokumentu. 

PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

r/r Rok do roku 

Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Emitenta 

Raport Bieżący Raport przekazywany przez Emitenta zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawa o Ofercie 

Regulacja S Regulacja wydana na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych 

regulująca oferowanie i sprzedaż papierów wartościowych poza terytorium Stanów 

Zjednoczonych bez rejestracji wymaganej na podstawie Amerykańskiej Ustawy o 

Papierach Wartościowych 

Regulamin Giełdy, 

Regulamin GPW 

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Regulamin KDPW Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 

Rozporządzenie o 

Rynku i Emitentach 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych 

warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci 

papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz. U. z 2010 r. nr 

84 poz. 547) 

Rozporządzenie 

Prospektowe 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. stanowiące 

przepis wykonawczy do Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez 

odniesienie i publikacji tych prospektów oraz upowszechniania reklam 

Rozporządzenie w 

sprawie Informacji 

Bieżących i 

Okresowych 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 

oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 

państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259 z 

późn. zm.) 

Rozporządzenie 

Wykonawcze do 

Wspólnotowego 

Kodeksu Celnego 

Rozporządzenie Komisji (EWG) NR 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające 

przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego 

Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1) 

S.A. Spółka akcyjna 
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sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka Powiązana, 

Spółki Powiązane 

spółka powiązana w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 

rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 121, poz. 591 ze zm.) 

Spółka Zależna, 

Spółki Zależne 

spółka zależna w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 121, poz. 591 ze zm.) 

Spółki Zależne 

Emitenta 
Bioenergia Invest, URSUS sp. z o.o., OBR MOTO Lublin 

Sprawozdania 

Finansowe 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za 2011 r. wraz z danymi 

porównawczymi za 2010 r. sporządzone według Międzynarodowych Standardów 

Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), które zostały zatwierdzone przez Unię 

Europejską, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok 2010 r. wraz z 

danymi porównawczymi za rok 2009 r. , jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy 

za rok 2009 r. wraz z danymi porównawczymi 2008 r. oraz śródroczne skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe Grupy za I półrocze 2012 r. wraz z danymi porównawczymi 

za I półrocze 2011 r. sporządzone według Międzynarodowych Standardów 

Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 

Statut Statut Emitenta 

Szczegółowe Zasady 

Działania KDPW 

Szczegółowe Zasady Działania KDPW, Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu KDPW nr 

176/09 z 15 maja 2009 r., z późn. zm. 

Uchwała Emisyjna Uchwała NWZA Spółki z dnia 31 sierpnia 2012 r. nr 4/2012 

UE Unia Europejska  

US Urząd Skarbowy 

USD Dolar amerykański 

Ustawa o Nadzorze 

nad Rynkiem 

Kapitałowym 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2005 r., 

nr 183, poz.1537, ze zm.) 

Ustawa o Obrocie 

Instrumentami 

Finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity 

Dz. U. z 2010 r. nr 211 poz. 1384 z późn. zm.) 

Ustawa o Ofercie 

Publicznej 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) 

Ustawa o Podatku 

Dochodowym od Osób 

Fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) 

Ustawa o Podatku 

Dochodowym od Osób 

Prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2011 r., nr 74, poz. 397, z późn. zm.) 
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Ustawa Prawo Celne 
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz.U. z 2004 r., nr 68, poz.622, z późn. 

zm.) 

Ustawa Prawo 

Dewizowe 

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz.U. z 2002 r. nr 141, poz. 1178 z 

późn. zm.) 

Ustawy o Ochronie 

Konkurencji i 

Konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. 

nr 50, poz.331, ze zm.) 

WIBOR Wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym 

Wspólnotowy Kodeks 

Celny 

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające 

Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992), z późniejszymi 

zmianami. 

WZA,  

Walne 

Zgromadzenie(bez 

bliższego oznaczenia) 

Walne Zgromadzenie Emitenta 

Zapisy Dodatkowe 

Zapis na Akcje Oferowane (w liczbie nie większej niż 11.090.000 Akcji Oferowanych), 

do złożenia którego jest uprawniony akcjonariusz Spółki, któremu służy prawo poboru 

Akcji Oferowanych 

Zarząd Zarząd Emitenta 

zł, PLN Jednostka monetarna obowiązująca w Polsce 

ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

ZWZA Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
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24. HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE 
 

Na podstawie art. 22 ust. 2 Ustawy o ofercie i art. 28 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji 
takich prospektów emisyjnych, oraz rozpowszechniania reklam, Emitent zamieścił przez odniesienie w Prospekcie 
opublikowane wcześniej jednostkowe sprawozdanie Emitenta za rok 2009, skonsolidowane sprawozdania finansowe 
Grupy Emitenta za lata 2010-2011 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta za I półrocze 2012 
r. 

Emitent zamieszcza przez odniesienie następujące informacje finansowe: 

 jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za 2009 rok zbadane przez Biegłego Rewidenta i 
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi 
przez Unię Europejską zostało opublikowane raportem okresowym R 2009 w dniu 22 marca 2010r., 

 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 2010 rok zbadane przez Biegłego Rewidenta i 
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi 
przez Unię Europejską zostało opublikowane raportem okresowym RS 2010 w dniu 21 marca 2011 r., 

 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 2011 rok zbadane przez Biegłego Rewidenta i 
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi 
przez Unię Europejską zostało opublikowane raportem okresowym RS 2011 w dniu 20 marca 2012 r., 

 skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe Emitenta za I półrocze 2012 r. poddane przeglądowi 
przez Biegłego Rewidenta i sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską zostało opublikowane raportem okresowym PS 2012 w 
dniu 31 sierpnia 2012 r. 

Wyżej wymienione informacje finansowe, włączone do Prospektu przez odniesienie, są dostępne na stronie 
internetowej Emitenta: www.ursus.com.pl.  

 

  

http://www.ursus.com.pl/
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25. Załączniki 
 

25.1. Statut 

URSUS 
Spółka Akcyjna 

 

S T A T U T 
tekst jednolity (na dzień 30 maja 2012r.)  

Statutu Spółki – zawierający tekst Statutu Spółki ustalony Aktem notarialnym przekształcenia Spółki – Rep A Nr 1796/1997, 

sporządzonym przez notariusz Annę Urniaż w dniu 24 czerwca 1997 roku, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami 

Walnych Zgromadzeń podjętymi: 

- w dniu 06 maja 1998 roku, zaprotokołowanymi przez notariusz Annę Urniaż w Akcie notarialnym – Rep. nr 1711/1998, 

- w dniu 14 maja 1999 roku, zaprotokołowanymi przez notariusz Annę Urniaż w Akcie notarialnym – Rep. nr 3292/1999, 

- w dniu 28 grudnia 1999 roku, zaprotokołowanymi przez notariusz Annę Urniaż w Akcie notarialnym – Rep. nr 11231/1999, 

- w dniu 30 października 2000 roku, zaprotokołowanymi przez notariusz Annę Urniaż w Akcie notarialnym – Rep. nr 

9140/2000, 

- w dniu 29 czerwca 2001 roku, zaprotokołowanymi przez notariusz Iwonę Syrewicz-Kozłowską w Akcie notarialnym – Rep. 

nr 1942/2001, 

- w dniu 30 sierpnia 2001 roku, zaprotokołowanymi przez notariusz Annę Urniaż w Akcie notarialnym – Rep. nr 6842/2001. 

- w dniu 14 czerwca 2002 roku, zaprotokołowanymi przez notariusz Annę Urniaż w Akcie notarialnym – Rep. nr 4687/2002.  

- w dniu 19 grudnia 2002 roku, zaprotokołowanymi przez notariusz Annę Urniaż w Akcie notarialnym – Rep. nr 11267/2002.  

- w dniu 31 stycznia 2003 roku, zaprotokołowanymi przez notariusz Annę Urniaż w Akcie notarialnym – Rep. nr 924/2003.  

- w dniu 23 lutego 2004 roku, zaprotokołowanymi przez notariusz Annę Urniaż w Akcie notarialnym – Rep. nr 1378/2004., 

- w dniu 30 czerwca 2005 roku, zaprotokołowanymi przez notariusz Annę Urniaż w Akcie notarialnym – Rep. Nr 5045/2005.  

- w dniu 30 września 2005 roku, zaprotokołowanymi przez notariusz Annę Urniaż w Akcie notarialnym – Rep. Nr 8054/2005. 

- w dniu 11 grudnia 2006 roku, zaprotokołowanymi przez notariusz Sylwię Kubicką w Akcie notarialnym – Rep. Nr 7305/2006 

(z uwzględnieniem Rep. Nr 7856/2006 z dnia 13.12.2006 r.), 

- w dniu 20 marca 2007 roku, zaprotokołowanymi przez notariusz Sylwię Kubicką  w Akcie notarialnym – Rep. Nr 2107/2007, 

- w dniu 27 kwietnia 2007 roku, zaprotokołowanymi przez notariusz Sylwię Kubicką w Akcie notarialnym – Rep. Nr 

2817/2007, z uwzględnieniem zmian wynikających z oświadczenia Zarządu dotyczącego dookreślenia kapitału 

zakładowego Spółki sporządzonego w formie aktu notarialnego przez wymienioną notariusz ( Rep. Nr 6484/2007 z 27 

grudnia 2007 roku ).    

- w dniu 31 maja 2007 roku, zaprotokołowanymi przez notariusz Sylwię Kubicką w Akcie notarialnym – Rep. Nr 3228/2007, 

- w dniu 6 maja 2008r., zaprotokołowanymi przez notariusz Iwonę Kozłowską – Syrewicz w Akcie notarialnym – Rep. Nr 

2259/2008,  

- w dniu 31 lipca 2009r., zaprotokołowanymi przez asesora notarialnego Zbigniewa Władysławskiego zastępcę notariusza 

Beaty Roszko w Akcie notarialnym – Rep. Nr 3199/2009, 

- w dniu 22 stycznia 2010r., zaprotokołowanymi przez asesora notarialnego Zbigniewa Władysławskiego zastępcę 

notariusza Beaty Roszko w Akcie notarialnym – Rep. Nr 619/2010, 

- w dniu 30 maja 2012r., zaprotokołowanymi przez notariusz Martę Zabielską w Akcie notarialnym – Rep. Nr 371/2012. 

 

STATUT SPÓŁKI 

pod firmą URSUS Spółka Akcyjna 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

Spółka zostaje zawiązana w celu prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

§ 2. 

Firma Spółki brzmi: URSUS Spółka Akcyjna. 
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Spółka może używać firmy w skrócie: URSUS S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego. 

 

§ 3. 

Siedzibą Spółki jest Dobre Miasto. 

 

§ 4. 

Obszarem działania jest teren Rzeczpospolitej Polskiej oraz inne kraje. 

 

 

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

 
§ 5.  

Przedmiotem działalności Spółki jest (wg klasyfikacji PKD 2007): 

1. produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (25), 

2. produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (28.1), 

3. produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (28.2), 

4. produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (28.3), 

5. produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych (28.4), 

6. produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (28.9), 

7. produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli (29), 

8. wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (35.1), 

9. dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z), 

10. handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z), 

11. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną. gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z), 

12. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z), 

13. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z), 

14. działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (38), 

15. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z), 

16. sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z), 

17. sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z), 

18. konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z), 

19. sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.3), 

20. handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (46), 

21. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (47), 

22. pozostały transport lądowy pasażerski (49.3), 

23. transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (49.4), 

24. magazynowanie i przechowywanie towarów (52.10), 

25. działalność usługowa wspomagająca transport (52.2), 

26. pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z), 

27. działalność holdingów finansowych (64.20.Z), 

28. pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z), 

29. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 

emerytalnych (64.99.Z), 

30. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z), 

31. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), 

32. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z), 

33. pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B), 

34. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z), 

35. działalność agencji reklamowych (73.11.Z), 

36. badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z), 

37. działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z), 
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38. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (77.31.Z), 

39. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z), 

40. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z), 

41. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z), 

42. ochrona przeciwpożarowa (84.25.Z), 

Jeżeli na prowadzenie określonej działalności wymagane jest zezwolenie lub koncesja, Spółka rozpocznie działalność po uzyskaniu 

zezwolenia lub koncesji. 

 

§ 6.  

1. Spółka może tworzyć i prowadzić własne zakłady, oddziały i przedstawicielstwa, a także uczestniczyć w innych spółkach, 

stowarzyszeniach i organizacjach gospodarczych zarówno w kraju jak i zagranicą. 

2. Zakład znajdujący się w siedzibie Spółki oraz każdy Oddział Spółki stanowi odrębnego pracodawcę w rozumieniu art. 3 kodeksu 

pracy. 

 

 

III.  KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI 

 
 § 7.  

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.180.000,00 (dwadzieścia dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 

22.180.000 (dwadzieścia dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) 

złoty każda, na które składa się: 

a) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii A od numeru A 0000001 (jeden) do numeru A 0700000 (siedemset tysięcy), 

b) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii B od numeru B 0000001 (jeden) do numeru B 0400000 (czterysta tysięcy) 

c) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii C od numeru C 0000001 (jeden) do numeru C 0800000 (osiemset tysięcy), 

d) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii D od numeru D 0000001 (jeden) do numeru D 0600000 (sześćset tysięcy), 

e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii E od numeru E 0000001 (jeden) do numeru E 0900000 (dziewięćset tysięcy), 

f) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii F od numeru F 0000001 (jeden) do numeru F 0320000 (trzysta 

dwadzieścia tysięcy), 

g) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii G od numeru G 0000001 (jeden) do numeru G 0600000 (sześćset tysięcy), 

h) 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii H od numeru H 0000001 (jeden) do numeru H 0360000 (trzysta 

sześćdziesiąt tysięcy), 

i) 4.000.000 (cztery milionów) akcji serii I od numeru I 0000001 (jeden) do numeru I 4000000 (cztery miliony), 

j) 6.000.000 (sześć milionów) akcji serii J od numeru J 0000001 (jeden) do numeru J 6000000 (sześć milionów). 

k) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii K od numeru K 0000001 (jeden) do numeru K 7500000 (siedem 

milionów pięćset tysięcy). 

2. Akcje serii A zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym  przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B, C, D, E, F, G, H, 

,I, J, K zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego 

odpowiednio w drodze emisji akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. 

3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 600.000,00 (sześćset tysięcy) złotych i dzieli się na: 

-  nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda i  

- nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. 

4. Prawo do objęcia akcji serii L może być wykonane do dnia 31 grudnia 2011 roku. Prawo do objęcia akcji serii M może być 

wykonane do dnia 31 grudnia 2012 roku.  

 

§ 8.  

1. Akcje są niepodzielne. 

2. W okresie kiedy akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, wyłączona jest możliwość zamiany akcji na 

okaziciela na akcje imienne. 

3. Każdej akcji przysługuje prawo jednego głosu. 

4. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. 
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§ 9.  

Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 

Zasady umarzania akcji, w tym nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, określi uchwała Walnego 

Zgromadzenia. 

 

§ 10. 

Akcjonariusze-założyciele Spółki objęli akcje w sposób następujący: 

1. Skarb Państwa od numeru A0000001 do numeru A0050000. 

2. POL-MOT Holding Sp. z o.o. od numeru A0050001 do numeru A0350000. 

 

 

 

IV.  KAPITAŁ I FUNDUSZE SPÓŁKI  

 

§ 11. 

Spółka tworzy kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe oraz fundusze celowe. Odpis na kapitał zapasowy nie może być mniejszy niż 8 

% zysku do podziału i można go zaniechać, gdy kapitał zapasowy osiągnie przynajmniej jedną trzecią kapitału zakładowego. 

 

§ 12. 

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe z zysku w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie. Kapitały te mogą być również 

zasilane środkami pochodzącymi z innych źródeł. 

 

§ 13. 

1. Fundusze celowe mogą być tworzone i znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały Rady Nadzorczej, z wyłączeniem 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

2. Zasady zasilania i gospodarowania funduszami celowymi określają regulaminy opracowane przez Zarząd i zatwierdzone przez 

Radę Nadzorczą, z wyłączeniem regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, którego nie 

zatwierdza Rada Nadzorcza. 

 

§ 14. 

1. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu propozycję przeznaczenia/ podziału zysku po zaopiniowaniu przez Radę 

Nadzorczą. 

2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przekazaniu całego zysku na kapitały i fundusze Spółki. 

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty. 

 

 

ORGANY SPÓŁKI 

   

 § 15.  

Organami Spółki są:  

1. Zarząd 

2. Rada Nadzorcza 

3. Walne Zgromadzenie 

 

 

V. ZARZĄD 

 

§ 16. 

1. Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków. 
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2. Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa/Wiceprezesów powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członek Zarządu może 

być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie. 

3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. 

4. Kadencja Zarządu trwa trzy pełne lata obrotowe. Ponowne powołanie tej samej osoby na członka Zarządu jest dopuszczalne. 

Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Zarządu. 

5. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 

za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, również w skutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze 

składu Zarządu. 

6. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany. 

 

 

 

§ 17. 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. 

2. Zarząd działa na podstawie zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą regulaminu. 

3. Dyrektor Zakładu i Dyrektorzy Oddziałów wykonują wszystkie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do 

pracowników zatrudnionych odpowiednio w Zakładzie oraz w Oddziałach, w rozumieniu art. 3
1
kp.  

 

 

§ 18. 

Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę maże każdy członek Zarządu. 

 

§ 19. 

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków oraz do podpisywania w imieniu Spółki, w przypadku Zarządu 

wieloosobowego, konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.  

2. Dyrektor Zakładu oraz Dyrektorzy Oddziałów są uprawnieni do jednoosobowego wykonywania wszystkich czynności z zakresu 

prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych odpowiednio w Zakładzie oraz w Oddziałach. 

 

§ 20. 

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje osoba wyznaczona przez Radę Nadzorczą, spośród jej składu.   

 

§ 21. 

W przypadku zawieszenia członka lub członków Zarządu, oddelegowanemu do pełnienia tej funkcji członkowi Rady Nadzorczej 

przysługuje wynagrodzenie jakie pobierał na tym stanowisku zawieszony członek Zarządu.  

 

§ 22. 

Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki. 

 

  

VI. RADA NADZORCZA 

 

§ 23. 

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków.     

2. Rada wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 

3. Członkowie Rady powoływani i odwoływani są uchwałami Walnego Zgromadzenia, na okres wspólnej kadencji. 

4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy pełne lata obrotowe. Ponowne powołanie tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej jest 

dopuszczalne. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji Rady Nadzorczej. 

5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 

finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, również w skutek śmierci, rezygnacji lub 

odwołania go ze składu Rady Nadzorczej. 

6. Członek Rady Nadzorczej może być w każdej chwili odwołany. 
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7. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 

 

§ 24. 

1. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego 

członka Rady Nadzorczej, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z 

zastrzeżeniem Art.388 §4 kodeksu spółek handlowych.  

2. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół. 

 

§ 25. 

1. Rada Nadzorcza działa według uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Nadzorczej, który m .in. określa procedury 

zwoływania posiedzeń Rady i podejmowania uchwał w trybie określonym w §  24. ust.1. Statutu Spółki. 

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu Rady. W razie równej ilości 

głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni, a w posiedzeniu uczestniczy co 

najmniej połowa jej członków.  

 

§ 26. 

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy:   

1. ocena sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy, 

2. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, 

3. ocena innych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Spółki sporządzonych na mocy obowiązujących przepisów, 

4. ocena wniosków Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty Spółki,  

5. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, w tym finansowych i inwestycyjnych, 

6. przedstawianie wniosku na Walnym Zgromadzeniu o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków, 

7. opiniowanie wniosków w innych sprawach wymagających uchwał Walnego Zgromadzenia z wyłączeniem określonych w  § 

32Statutu Spółki, 

8. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki, regulaminu Zarządu oraz regulaminów gospodarowania funduszami 

celowymi Spółki z wyłączeniem regulaminu świadczeń socjalnych, 

9. udzielanie zgody w sprawach określonych w § 6 Statutu Spółki, 

10. udzielanie zgody na nabywanie, zbywanie lub obciążanie – nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości 

lub udziału w użytkowaniu wieczystym, 

11. ustalanie ilości Członków Zarządu danej kadencji, w tym ilości Wiceprezesów, 

12. powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesa/Wiceprezesów oraz pozostałych Członków Zarządu, 

13. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu i likwidatora/likwidatorów Spółki, 

14. upełnomocnienie jednego z Członków Rady Nadzorczej do jednoosobowego  reprezentowania Spółki w umowach z członkami 

Zarządu i likwidatorem/likwidatorami Spółki oraz udzielanie zezwoleń, o których mowa w art. 380 § 1 kodeksu spółek 

handlowych,  

15. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie 

Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, 

16. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę kredytów/pożyczek w przypadku przekroczenia zaangażowania Spółki z tych 

tytułów powyżej równowartości w złotych polskich 3.000.000,- EURO, 

17. wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę pożyczek, gwarancji lub poręczeń w przypadku przekroczenia zaangażowania 

Spółki z tych tytułów powyżej równowartości w złotych polskich 250.000,- EURO, 

18. wyrażanie zgody na zbywanie i obciążanie udziałów/akcji w innych podmiotach, 

19. wybieranie firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki, 

20. ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, 

21. na wniosek Zarządu – tworzenie i znoszenie, stosownie do potrzeb, funduszy celowych w Spółce, z zastrzeżeniem 

wymienionym w § 13 ust. 1Statutu Spółki, 

22. powoływanie i odwoływanie likwidatora/likwidatorów Spółki, 
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23. inne, a nie wymienione powyżej, określone w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. 

 

Z wykonania powyższych obowiązków Rada składa corocznie sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu. 

 

§ 27. 

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i 

inicjatywami. 

2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie 

później niż w ciągu dwóch tygodni od daty ich złożenia. 

 

§ 28. 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. 

2. Posiedzenia zwołuje jej Przewodniczący, z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie 

dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.  

 

§ 29. 

Walne Zgromadzenie może przyznać wszystkim lub niektórym członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie za pełnienie obowiązków 

w Radzie Nadzorczej. 

 

 

VII. WALNE ZGROMADZENIE 

 
§ 30. 

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie ustawowym. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek 

akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego Spółki. 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co 

najmniej połowę głosów w spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. 

5. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie lub 

w kodeksie spółek handlowych oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. 

6.  Walne Zgromadzenia odbywają się w Dobrym Mieście, Olsztynie, Lublinie lub w Warszawie. 

7. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób i na zasadach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących. 

 

§ 31. 

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach: 

1. rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego Spółki za 

ubiegły rok obrotowy, również innych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Spółki sporządzonych na mocy 

obowiązujących przepisów,  

2. przeznaczenia zysku albo pokrycia starty spółki z uwzględnieniem art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych,  

3. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 

4. postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu 

lub nadzoru, 

5. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa 

rzeczowego, 

6. emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art.453 § 

2 kodeksu spółek handlowych, 

7. nabycia własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, 

8. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki, 

9. zmian w Statucie Spółki, 

10. połączenia Spółki, podziału Spółki, rozwiązania i likwidacji Spółki, 
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11. umorzenia akcji Spółki, 

12. ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej na daną kadencję, 

13. powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, 

14. ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, 

15. zawarcia umowy, o której mowa w art.7. kodeksu spółek handlowych, 

16. innych, nie wymienionych powyżej, – określonych w niniejszym Statucie lub bezwzględnie obowiązujących przepisach 

prawa. Walne Zgromadzenie nie podejmuje uchwał w sprawach określonych w art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych. 

 

§ 32. 

1. Wszystkie sprawy przeznaczone do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie wnoszone są przez Zarząd         i wymagają opinii 

Rady Nadzorczej. 

2. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają sprawy rozpatrywane w trybie art. 405 § 1 ksh oraz wymienione         w § 31. pkt. pkt. 12, 

13 i 14 Statutu Spółki. 

 

§ 33. 

Akcjonariusze biorą udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub za pośrednictwem swoich pełnomocników. 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci 

elektronicznej. 

 

§ 34. 

Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały w obecności co najmniej 50 % reprezentowanego na nim kapitału 

zakładowego, jeżeli zawiadomienie o terminie i miejscu zostało prawidłowo ogłoszone, chyba że przepisy kodeksu spółek 

handlowych stanowią inaczej. 

 

§ 35. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością oddanych głosów (to znaczy, że uchwała jest powzięta jeżeli liczba 

głosów oddanych „za” jest większa od liczby głosów „przeciw”, a głosy wstrzymujące się nie są brane pod uwagę), o ile bezwzględnie 

obowiązujące przepisy prawa nie wymagają warunków surowszych. 

 

§ 36. 

Głosowanie jest jawne o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. 

 

§ 37. 

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku 

gdyby żaden z nich, nie mógł otworzyć Zgromadzenia, otwiera je jeden z pozostałych członków Rady Nadzorczej. W razie 

nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd. 

 

VIII.  RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI 

 

§ 38. 

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 

 

§ 39. 

Zarząd w terminie ustawowym sporządza Sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy jak 

również inne sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności Spółki sporządzane na mocy obowiązujących przepisów, a 

następnie : 

- poddaje je badaniu biegłego rewidenta wybieranego przez Radę Nadzorczą, 

- przekazuje je wraz z raportem biegłego rewidenta do oceny Radzie Nadzorczej, 

- przedkłada Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia i zatwierdzenia. 
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IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 40. 

1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach wskazanych przez 

przepisy prawa, z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru. 

2. Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.”. 

 

§ 41. 

Spółka zamieszcza ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa 

stanowią inaczej. 

 

§ 42. 

W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne bezwzględnie 

obowiązujące przepisy prawa. 
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