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Oświadczenie  Emitenta:  
 

 

 
 

Nazwa (firma): Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Wrocław 

Adres: 53-680 Wrocław,  ul. Braniborska 44-52 

Numer KRS:  0000023205 

Oznaczenie Sądu:     
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON: 931153964 

NIP:  8951592263 

Telefon:  +48 (71) 78 02 900 

Fax:  +48 (71) 78 02 888 

Poczta e-mail:  ssk@ssk.com.pl 

Strona www:  www.ssk.com.pl 

 
 
Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w niniejszym Dokumencie. 
 
W imieniu Emitenta działają: 
 
 - Dariusz Kucharski – Prezes Zarządu, 
 - Tomasz Magda – Wiceprezes Zarządu. 
   
Działając w imieniu Emitenta oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej 
staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i 
zgodne ze stanem faktycznym, i że w Dokumencie Informacyjnym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na 
ich znaczenie. 
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Oświadczenie  Autoryzowanego Doradcy:  
 

 

 

 

 

Nazwa (firma): INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Poznań 

Adres: 60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16 

Numer KRS:  0000028098 

Oznaczenie Sądu:     
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 

Gospodarczy KRS 

REGON: 630316445 

NIP:  778-10-24-498 

Telefon:  + 48 61 851 86 77 

Fax:  + 48 61 851 86 77 

Poczta e-mail:  biuro@ic.poznan.pl 

Strona www:  www.investcongroup.pl 

 
 
W imieniu Autoryzowanego Doradcy działa: 
 
 - Sebastian Huczek – Wiceprezes Zarządu 
 
Działając w imieniu Autoryzowanego Doradcy oświadczam, że niniejszy Dokument Informacyjny został 
sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 
Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 
marca 2007 r. (z późn. zm.), oraz że według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami 
przekazanymi przez emitenta, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne 
ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i 
wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka 
związane z udziałem w obrocie danymi instrumentami. 
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1.  Informacje o emitencie  
 

 

 
 

Nazwa (firma): Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Wrocław 

Adres: 53-680 Wrocław,  ul. Braniborska 44-52 

Numer KRS:  0000023205 

Oznaczenie Sądu:     
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON: 931153964 

NIP:  8951592263 

Telefon:  +48 (71) 78 02 900 

Fax:  +48 (71) 78 02 888 

Poczta e-mail:  ssk@ssk.com.pl 

Strona www:  www.ssk.com.pl 

 

2.  Liczba, rodzaj,  jednostkowa wartość  nominalna i oznaczenie emisj i  
instrumentów f inansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym  
systemie  

 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
wprowadzane jest: 

a) 1.099.400 (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 
o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda akcja,  

b) 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 (jeden) 
złoty każda akcja, 

c) 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) 
złoty każda akcja, 

d) 1.433.966 (jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na 
okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja. 

 

Akcje serii A zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod 
firmą Surfland - Systemy Komputerowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu z dnia 
19.06.2001 r. w przedmiocie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, 
stosownie do art. 563 k.s.h. jako akcje imienne serii A w liczbie 10.994 o wartości nominalnej 100,00 zł każda 
akcja. Akcje zostały zarejestrowane w rejestrze sądowym dnia 13.08.2001 r.  
 

UCHWAŁA numer 1 
 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Surfland – Systemy Komputerowe Spółka z 
ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu postanawia przekształcić istniejącą Spółkę, w spółkę 
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pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, której kapitał zakładowy 
będzie tożsamy z kapitałem zakładowym spółki przekształcanej i będzie wynosić 1.099.400 (słownie: jeden milion, 
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) zł. podzielony na 10.994 (dziesięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt 
cztery) akcje imienne o wartości 100 (sto) zł. każda. 
Wspólnicy podkreślają przy tym, że nie przewiduje się żadnej kwoty na wypłaty za udziały, albowiem zarówna 
spółka przekształcona, jak i spółka przekształcana, stanowią spółki jednoosobowe, a zatem istnieją wspólnicy, 
którzy nie będą uczestniczyć w spółce przekształcanej. 
Nie przewiduje się także żadnych przywilejów osobistych, dla wspólników spółki przekształconej. 
 

UCHWAŁA numer 2 
 

Wspólnicy spółki pod firmą Surfland – Systemy Komputerowe Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą 
we Wrocławiu, wyrażają zgodę na to by statut spółki przekształconej miał następujące brzmienie: 
 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 
(…) 

III. KAPITAŁ I AKCJE 
Artykuł 5 

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 1.099.400 (jeden milion, dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) zł. i 
dzieli się na 10.994 (dziesięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje imienne serii A, o wartości 
nominalnej 100 (sto) zł. każda akcja. 

2. Akcje serii A zostały pokryte w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Surfland – Systemy Komputerowe 
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przez jedynego wspólnika tej spółki, 
a mianowicie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Surfland Spółka z ograniczona 
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wkładem niepieniężnym w postaci udziałów w 
przekształcanej spółce pod firmą Surfland – Systemy Komputerowe Spółka z ograniczona 
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, 
prowadzi rejestr handlowy nr 7554. 

3. Akcje serii A są akcjami imiennymi zwykłymi. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje imienne 
zwykłe lub uprzywilejowane, chyba że Walne Zgromadzenie akcjonariuszy postanowi inaczej. 

4. Po upływie 2 (dwóch) lat od dnia zarejestrowania Spółki Akcyjnej, na wniosek akcjonariusza i za zgodą 
Rady Nadzorczej Zarząd Spółki zamieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela. Koszty takiej 
zamiany ponosi Spółka. 

Dalszą część Statutu pominięto. 
 
 
Akcje serii B zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka akcyjna z dnia 26.10.2001 r. jako akcje 
imienne serii B w liczbie 342 o wartości nominalnej 100,00 zł każda akcja. Akcje zostały zarejestrowane w 
rejestrze sądowym dnia 20.03.2002 r. 
 

UCHWAŁA numer 4 
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka 
Akcyjna, podwyższa niniejszym kapitał akcyjny Spółki, o kwotę trzydzieści cztery tysiące dwieście (34.200) zł. tj. do 
kwoty jeden milion sto trzydzieści trzy tysiące sześćset (1.133.600) zł. poprzez emisję trzystu czterdziestu dwóch 
(342) nowych akcji imiennych zwykłych serii „B”, o wartości nominalnej sto (100) zł. każda, udzielając w 
odniesieniu do nowych akcji prawa poboru, następującym osobom i w następujących wielkościach: 

1. Jerzy Siemiński obejmuje sto czternaście (114) akcji o wartości nominalnej jedenaście tysięcy czterysta 
(11.400) zł. opłacając objęte akcje w gotówce. 

2. Robert Pernak obejmie sto czternaście (114) akcji o wartości nominalnej jedenaście tysięcy czterysta 
(11.400) zł. opłacając objęte akcje w gotówce, 

3. Krzysztof Szawdzin obejmie sto czternaście (114) akcji o wartości nominalnej jedenaście tysięcy czterysta 
(11.400) zł. opłacając objęte akcje w gotówce. 

Prawa akcjonariuszy posiadających akcje serii „B” są tożsame z prawami wynikającymi z posiadania akcji serii 
„A”, w szczególności, co do prawa do dywidendy w przypadku jej wystąpienia i podziału uchwałą Zwyczajnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy. 
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Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Surfland Systemy 
Komputerowe Spółka akcyjna z dnia 14.06.2007 r., obniżono wartość nominalną jednej akcji z kwoty 100,00 zł do 
kwoty 1,00 zł, przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ilości akcji serii A z liczby 10.994 do liczby 
1.099.400 oraz akcji serii B z liczby 342 do liczby 34.200  bez zmiany wysokości kapitału akcyjnego Spółki. Zmiana 
wartości nominalnej została zarejestrowana w KRS 31.07.2007 r., a liczby akcji 10.09.2008 r. 
 

Uchwała nr 16 
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na obniżenie wartości nominalnej jednej akcji przy 

jednoczesnym zwiększeniu ilości akcji bez zmiany wysokości kapitału akcyjnego Spółki (tzw. Split akcji) w 
stosunku 1:100, co oznacza że na jedną akcję o wartości nominalnej 100 (sto) zł przypada 100 (sto) akcji o 
wartości nominalnej 1 (jeden) zł każda. 

2. Zmiany w Statucie Spółki uwzględniające treść punktu 1 zostaną uwzględnione w Uchwale nr 20.  
 
 
Akcje serii C zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka akcyjna z dnia 14.06.2007 r., zmienionej 
uchwałą nr I Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.06.2007 r., jako akcje imienne serii C w liczbie 
11.400 o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. Akcje zostały zarejestrowane w rejestrze sądowym dnia 
31.07.2007 r.  
 

Uchwała nr I 
1. Działając na podstawie art. 432 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa 

kapitał zakładowy Spółki o kwotę 11.400 zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta złotych) z kwoty 
1.133.600,00 zł (jeden milion sto trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych) do kwoty 1.145.000,00 zł (jeden 
milion sto czterdzieści pięć tysięcy złotych) w drodze emisji 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji 
imiennych zwykłych serii „C” o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 1 zł (jeden złotych) każda. 

2. Prawo poboru Wspólników jest wyłączone, w związku z realizacją „Zasad systemu motywacyjnego 
obowiązującego Wiceprezesa Zarządu SSK S.A. Bogusława Bartonia w latach 2005-2008 – załącznik nr 2 do 
Protokołu Rady Nadzorczej nr 5/23SA/2005 z dnia 2005-11-23”. 

3. Wszystkie akcje imienne serii „C” zostaną objęte przez Pana Bogusława Bartonia, na podstawie umowy o 
objęciu akcji, która zostanie zawarta w terminie do dnia 29 czerwca 2007 roku i zostaną pokryte gotówką. 

4. Akcje serii „C” uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy 2007. 
5. Uzasadnienie uchwały: 

Założenia systemu motywacyjnego obejmującego członków Zarządu z tytułu realizacji planu wzrostu 
wartości firmy w roku 2005 udzielały Panu Bogusławowi Bartoniowi prawa do objęcia akcji w przypadku 
osiągnięcia zakładanych parametrów wzrostu wartości. Parametry te zostały osiągnięte, co powoduje 
konieczność realizacji założeń systemu i uwiarygodnia Spółkę w oczach kluczowych menagerów i powoduje 
trwalsze związanie się z jej celami i strategią. 

 
 

Akcje serii D zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka akcyjna z dnia 14.06.2007r. jako akcje 
imienne serii D w liczbie 1.463.100 o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. Akcje zostały zarejestrowane w 
rejestrze sądowym dnia 13.11.2007 r.  
 

Uchwała nr 18 
1. Działając na podstawie art. 442 i 443 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.463.100 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy 
tysiące sto złotych) z kwoty 1.145.000,00 zł (jeden milion sto czterdzieści pięć tysięcy złotych) do kwoty 
2.608.100,00 zł (dwa miliony sześćset osiem tysięcy sto złotych) w drodze emisji 1.463.100 (jeden milion 
czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto) akcji imiennych zwykłych serii „D” o cenie emisyjnej równej wartości 
nominalnej, tj. 1 zł (jeden złotych) każda. 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje z kapitału zapasowego. 
3. Dniem prawa poboru jest dzień 14 czerwca 2007 roku. 
4. Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy 2007. 
5. Zmiany w Statucie Spółki uwzględniające treść punktu 1 zostaną uwzględnione w Uchwale nr 20. 
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Uchwałą Numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Surfland Systemy Komputerowe Spółka 
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27.01.2009 r. w związku z Uchwałą numer 2 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 grudnia 2008 r. umorzono łącznie 51.934 akcji, w tym 22.800 akcji serii B i 
29.134 akcji serii D. Z uwagi na umorzenie liczba akcji serii B zmniejszyła się do 11.400, a akcji serii D do 
1.433.966. Zmiana statutu została zarejestrowana dnia 10.11.2009 r. 

 
Uchwała Numer 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu 
z dnia 27 stycznia 2009 roku 

 
Działając na podstawie art. 359 §1 i §2 KSH w związku z art. 5 ust. 9 Statutu Spółki oraz w związku z Uchwałą 
numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 grudnia 2008 roku, zaprotokołowaną 
przez Notariusz Małgorzatę Szyszko z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Michała Bałuckiego numer 4 
lokal numer 2 (Repertorium A numer 4286/2008), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: 

1) podejmuje uchwałę o umorzeniu: 
a) 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji imiennych serii A wydanych w odcinku zbiorowym oraz 14.567 

(czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii D wydanych w odcinku zbiorowym 
nabytych na podstawie umowy sprzedaży akcji w dniu 22 grudnia 2008 roku przez Spółkę od Krzysztofa 
Szawdzina zamieszkałego -------------------------, w celu umorzenia; 

b) 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji imiennych serii A wydanych w odcinku zbiorowym oraz 14.567 
(czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii D wydanych w odcinku zbiorowym 
nabytych na podstawie umowy sprzedaży akcji w dniu 22 grudnia 2008 roku przez Spółkę od Roberta 
Pernaka zamieszkałego ------------------------------,  w celu umorzenia, 

tj. dokonuje łącznie umorzenia 51.934 (pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) akcji. 
2) Cena sprzedaży, która zostanie zapłacona za akcje oraz termin jej zapłaty zostały określone w umowach 

sprzedaży zgodnie z uchwałą numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 
grudnia 2008 roku. 

3) Z tytułu umorzenia akcji, o których mowa w punkcie 1) Spółka nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia.  
 
 

Uchwała nr 2 
 

1. Działając na podstawie art. 359 §1 i §2 KSH w związku z art. 5 ust. 9 i ust. 11 Statutu Spółki, 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o wyrażeniu zgody na 
dobrowolne umorzenie: 
c) 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji imiennych serii A wydanych w odcinku zbiorowym oraz 14.567 

(czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii D wydanych w odcinku zbiorowym 
należących do Krzysztofa Szawdzina zam. --------------------; 

d) 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji imiennych serii A wydanych w odcinku zbiorowym oraz 14.567 
(czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii D wydanych w odcinku zbiorowym 
należących do Roberta Pernaka zam. -----------------------; 

2. Umorzenia akcji, o których mowa w punkcie 1 dokonuje się przez ich nabycie przez Spółkę w celu umorzenia 
na następujących warunkach: 
a) nabycie w celu umorzenia nastąpi za wynagrodzeniem w wysokości 1,62 zł (jednego złotego i 

sześćdziesięciu dwóch groszy) za 1 (jedną) akcję, 
b) umowa nabycia akcji zostanie zawarta dnia dwudziestego drugiego grudnia dwa tysiące ósmego roku 

(22-12-2008 r.), cena sprzedaży zostanie zapłacona do dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące 
dziewiątego roku (30-06-2009 r.), 

c) po nabyciu akcji własnych przez Spółkę zostaną one umorzone w terminie do trzydziestego pierwszego 
stycznia dwa tysiące dziewiątego roku (31-01-2009 r.) 

W związku z wyrażeniem zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na nabycie przez Spółkę 
w celu umorzenia 51.934 (pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) akcji, o których mowa w 
punkcie 1 niniejszej Uchwały oraz na podstawie art. 360§1 i art. 455§1 i §2 KSH w zw. z Art. 5 ust. 10 Statutu 
Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po podjęciu uchwały o umorzeniu 51.934 akcji, dokona w związku z 
tym umorzeniem obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 51.934,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy 
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dziewięćset trzydzieści cztery złote), tj. z kwoty 2.608.100,00 zł (dwa miliony sześćset osiem tysięcy sto złotych) do 
kwoty 2.556.166,00 zł (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych).  
 
 
Aktem notarialnym z dnia 28.05.2009 r. sprostowano błędne oznaczenie serii, w której zostało wyemitowane 
11.400 akcji imiennych, będących przedmiotem uchwały nr 2. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy z dnia 22 grudnia 2008 r. 

 
§2. 

Dariusz Kucharski oświadcza, że prostuje oczywistą omyłkę pisarską w uchwale nr 2 Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy, w ten sposób, że w punkcie 1 litera a) i b) tej uchwały w miejsce oznaczenia” serii A” wprowadza 
oznaczenie „serii B” 
 
 
Uchwałą nr 01/05/2011 Zarządu Spółki Surfland Systemy Komputerowe Spółka akcyjna z dnia 16.05.2011 r., za 
zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w Uchwale nr 124/59SA/2011 z dnia 26.04.2011 r. dokonano zamiany 
akcji imiennych serii A, serii B, serii C i serii D na akcje zwykłe na okaziciela serii A, serii B, serii C i serii D. Zmiana 
statutu została zarejestrowana w KRS dnia 17.08.2011 r. 

 
Uchwała nr 01/05/2011 

Z dnia 16.05.2011 r. 
 

§1 
W związku z wnioskami akcjonariuszy: 

1. Bogusława Bartonia, zam. -------- 
2. Jerzego Siemińskiego, zam. ------- 
3. Surfland Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą we Wrocławiu ul. Braniborska 44-52 

 
dotyczącymi zamiany: 

 1 099 400 akcji imiennych serii A 

 11 400 akcji imiennych serii B 

 11 400 akcji imiennych serii C 

 1 433 966 akcji imiennych serii D 
na akcje zwykłe na okaziciela oraz w związku z uchwałą nr 124/59SA/2011 Rady Nadzorczej Spółki wyrażającą 
zgodę na w/w zamianę, niniejszym Zarząd Spółki, na podstawie art. 334 §2 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje 
zamiany (konwersji) wyżej wymienionych akcji imiennych serii A, B, C, D na akcje zwykłe na okaziciela. 
 

§2 
Zarząd postanawia: 

1. dokonać stosownych wpisów w księdze akcyjnej Spółki 
2. wprowadzić do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki punktu 

obejmującego głosowanie nad uchwałą wprowadzającą stosowne zmiany do brzmienia Statutu Spółki. 
 

Uchwała nr 124/59SA/2011 
Z dnia 26.04.2011 r. 

 
Stosownie do postanowień Art. 5 ust. 4 Statutu Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zamianę niżej wymienionych 
akcji imiennych na akcje na okaziciela: 

1) 1.099.400 akcji imiennych serii A, 
2) 11.400 akcji imiennych serii B, 
3) 11.400 akcji imiennych serii C, 
4) 1.433.966 akcji imiennych serii D. 
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3.  Streszczenie praw i obowiązków z  instrumentów finansowych,  
przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz  Emitenta ciążących na  
nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa 
obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń  
lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień  

 
Akcje objęte dokumentem informacyjnym są tożsame w prawach, w szczególności w prawie do dywidendy 
z akcjami spółki już znajdującymi się w obrocie na rynku NewConnect. 
 
Do najistotniejszych praw akcjonariuszy związanych z akcjami należą: 

- prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu Spółek Handlowych). Statut Spółki nie 
przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą ogółu głosów 
w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w drodze uchwał, 
decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki.  

- prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) - art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych: 
w przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariuszom 
Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych 
przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów 
wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. Natomiast w 
interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie może 
pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. Podjęcie 
uchwały wymaga: 

- kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów, 
- zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej 

wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz 
- przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody 

pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób jej 
ustalenia.  

- prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki) na podst. art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych 
– powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku spółki wykazanym 
w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez 
Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom 
Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu 
dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie, który może być wyznaczony na dzień podjęcia 
uchwały o wypłacie dywidendy lub w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia 
uchwały (art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). Zasady te należy stosować przy uwzględnieniu 
terminów określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art. 395 KSH organem właściwym do powzięcia 
uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku 
obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do końca czerwca. 

Szczegółowo, uprawnienia akcjonariuszy zaprezentowano poniżej. 

3.1  Uprawnienia o  charakterze  korporacyjnym  

 
Kodeks Spółek Handlowych  
Kodeks spółek handlowych regulując stosunki w spółkach akcyjnych przewiduje dla wspólników (akcjonariuszy) 
kilka kategorii uprawnień związanych m.in. z uczestnictwem akcjonariuszy w organach spółek czy też z 
posiadaniem akcji. Uprawnienia przysługujące akcjonariuszowi dzielą się na uprawnienia o charakterze 
majątkowym i korporacyjnym.  

Emitent wskazuje, że w dniu 3 sierpnia 2009 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych (ustawa z 
dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi), rozszerzająca uprawnienia akcjonariuszy, w szczególności zmieniająca zasady udziału w Walnych 
Zgromadzeniach. 
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Uprawnienia korporacyjne (organizacyjne) przysługujące akcjonariuszowi to:  

 prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 Kodeksu spółek 
handlowych),  

 prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania 
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 
Kodeksu spółek handlowych),  

 prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 
najbliższego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy posiadających przynajmniej 1/20 część kapitału 
zakładowego: na podstawie art. 400 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 
jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta mogą żądać zwołania NWZ Spółki oraz umieszczenia 
określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia; statut może upoważnić do 
żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną 

dwudziestą kapitału zakładowego. Wyżej wymienione żądanie, należy złożyć na piśmie lub w postaci 
elektronicznej do Zarządu Emitenta. Stosownie do art.  400 § 3 KSH w przypadku, gdy w terminie dwóch 
tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi NWZ nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po 
wezwaniu Zarządu Spółki do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania NWZ akcjonariuszy 
występujących z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie, Akcjonariusze 
reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce 
mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego 
zgromadzenia. 

 prawo do zgłaszania określonych spraw do porządku obrad (art. 401 KSH). Akcjonariusz lub 
akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie 
powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym 
terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej 
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. 

 Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych 
do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku 
obrad (art. 401 § 4 KSH). Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z 
akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad. 

 Statut może upoważnić do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego 
walnego zgromadzenia oraz do zgłaszania spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego 
zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariuszy 
reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego (art. 401 § 6 KSH). 

 prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu (art. 406
1
 Kodeksu spółek handlowych). Z przepisów KSH 

wynika, że Walne Zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie 
internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z 
przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. przez system ESPI. Ogłoszenie 
powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia. 
Zasady uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach wynikają z przepisów KSH. Prawo uczestniczenia w 
walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście 
dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień 
rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i 
akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, 
którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, 
jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Akcje na 
okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki 
publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji 



 
 
 

11 

 

może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie 
inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego 
stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego 
zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji 
nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na żądanie 
uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż 
po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po 
dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów 
wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Listę 
uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej spółka 
ustala na podstawie akcji złożonych w spółce oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący 
depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot 
prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych 
nie później niż na dwanaście dni przed datą walnego zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie 
z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych 
podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej. Podmiot prowadzący depozyt papierów 
wartościowych udostępnia spółce publicznej wykaz, o którym mowa powyżej, przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą walnego zgromadzenia. 
Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w 
walnym zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego zgromadzenia. Statut może dopuszczać udział w 
walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

 stosownie do art. 412 § 1 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz 
wykonywać prawo głosu wynikające z zarejestrowanych przez nich akcji osobiście lub przez 
pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu akcjonariusza Spółki 
powinno być udzielone na piśmie nieważności lub w formie elektronicznej, przy czym bezpieczny podpis 
elektroniczny nie jest wymagany, 

 prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy 
akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, prawo do żądania przesłania 
nieodpłatnie listy pocztą elektroniczną (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych), 

 prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia 
(art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych); żądanie takie należy złożyć do Zarządu Spółki. Wydanie 
odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przez Walnym 
Zgromadzeniem, 

 prawo do sprawdzenia, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego 
reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia (art. 
410 Kodeksu spółek handlowych); Stosownie do § 1 powoływanego przepisu po wyborze 
przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie sporządza się listę obecności zawierającą spis 
osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji Emitenta, które każdy z tych 
uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Przewodniczący zobowiązany jest podpisać listę i 
wyłożyć ją do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariusza lub 
akcjonariuszy, o których mowa powyżej lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym 
celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka 
komisji, 

 prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych). Jeżeli Statut Emitenta lub 
ustawa nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Statut 
Spółki nie przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą 
ogółu głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w 
drodze  uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki, 

 prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Art. 385 § 
3 KSH przyznaje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną piątą kapitału 
zakładowego Emitenta uprawnienie do wnioskowania o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania 
oddzielnymi grupami. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która 
przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę 
członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielna grupę celem wyboru jednego członka Rady 
Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandaty w 
Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z zasadami 
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podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze 
Emitenta, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w 
drodze głosowania oddzielnymi grupami. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariuszy reprezentujących 
co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki wniosku o dokonanie wyboru Rady Nadzorczej w 
drodze głosowania oddzielnymi grupami, postanowienia Statutu przewidujące inny sposób powoływania 
Rady Nadzorczej nie maja zastosowania w odniesieniu do takiego wybory Rady Nadzorczej,  

 prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania 
poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 Kodeksu spółek handlowych),  

 prawo do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi obyczajami 
i godzącej w interes Emitenta lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza w drodze wytoczonego 
przeciwko Emitentowi powództwa o uchylenie uchwały (art. 422 Kodeksu spółek handlowych); w takich 
przypadkach akcjonariusz może wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwały podjętej 
przez Walne Zgromadzenia Spółki. Do wystąpienia z powództwem uprawniony jest akcjonariusz, który 
głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a po jej podjęciu zażądał 
zaprotokołowania swojego sprzeciwu lub został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym 
Zgromadzeniu, lub nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku wadliwego 
zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad 
danego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 424 § 2 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo o 
uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez 
akcjonariusza wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia 
powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe 
po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, 
będzie miał możliwość przedstawienia argumentów przemawiających za zawieszeniem postępowania 
rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego powództwa,  

 prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego 
Zgromadzenia sprzecznej z ustawą (art. 425 Kodeksu spółek handlowych), przysługuje akcjonariuszom 
uprawnionym do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z art. 425 § 3 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo takie 
powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, 
nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Sąd 
rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której 
akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, będzie miał możliwość przedstawienia 
argumentów przemawiających za zawieszeniem postępowania rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego 
powództwa,  

 prawo do żądania udzielenia przez Zarząd, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, informacji 
dotyczących Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego 
Zgromadzenia (art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia 
informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 KSH Zarząd powinien odmówić 
udzielenia informacji, gdy:  

 mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo spółce z nią powiązana, albo spółce lub spółdzielni 
zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych 
przedsiębiorstwa, lub  

 mogłoby narazić Członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub 
administracyjnej. 

Ponadto zgodnie z art. 428 § 3 KSH w uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić akcjonariuszowi Spółki 
żądanej przez niego informacji na piśmie nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia Walnego 
Zgromadzenia. Przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 § 2 KSH dotyczących odmowy udzielenia 
informacji, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji dotyczących Emitenta poza Walnym Zgromadzeniem. 
Informacje podawane poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której 
udzielono informacji, powinny zostać ujawnione przez Zarząd na piśmie w materiałach przekładanych 
najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, że materiały mogą nie obejmować informacji podanych 
do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia, 

 prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o 
których mowa w art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych) lub 
o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym 
Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 4 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 2 Kodeksu spółek 
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handlowych), wniosek do sądu rejestrowego, należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia 
Walnego Zgromadzenia, na którym akcjonariuszowi odmówiono udzielenia żądanych informacji. 
Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia 
informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem, 

 prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które 
wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 Kodeksu spółek handlowych),  

 prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem 
Emitenta (art. 505, 540 i 561 Kodeksu spółek handlowych). 

Dodatkowo, w trybie art. 6 § 4-5 Kodeksu spółek handlowych akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także prawo 
do żądania udzielenia pisemnej informacji przez spółkę handlową będąca również akcjonariuszem Emitenta w 
przedmiocie pozostawania przez nią w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu 
spółek handlowych wobec innej określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej także akcjonariuszem 
Emitenta. Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może żądać również 
ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jakie posiada spółka handlowa, 
w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. 

Ustawa o oferc ie publicznej  i  Ustawa o  obroc ie  
Zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie dokumentem potwierdzającym fakt posiadania uprawnień 
inkorporowanych w zdematerializowanej akcji na okaziciela jest imienne świadectwo depozytowe, które może 
być wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z zasadami określonymi 
w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. W takich przypadkach akcjonariuszom posiadającym 
zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje roszczenie o wydanie dokumentu akcji. Zyskują oni natomiast 
(zgodnie z art. 328 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych) uprawnienie do uzyskania imiennego świadectwa 
depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Natomiast 
roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują jednakże akcjonariusze posiadający akcje Emitenta, które nie 
zostały zdematerializowane.  
Należy dodać, że do zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4063 § 
2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, przepis art. 10 ust. 2 ustawy o obrocie stosuje 
się odpowiednio. 
W art. 84 Ustawy o ofercie publicznej przyznane zostało akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, posiadającym 
przynajmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, uprawnienie do złożenia wniosku o podjęcie 
uchwały w sprawie zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub 
prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Wedle dyspozycji art. 85 powoływanej ustawy, 
wobec niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie realizacji wniosku o wyznaczenie 
rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako 
rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały. 

3.2  Uprawnienia o  charakterze  majątkowym  

 
Do uprawnień majątkowych przysługujących akcjonariuszom należą:  

- prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki) na podst. art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych – 
powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku spółki wykazanym w 
jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez 
Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom 
Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu 
dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie, który może być wyznaczony na dzień podjęcia 
uchwały o wypłacie dywidendy lub w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia 
uchwały (art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). Zasady te należy stosować przy uwzględnieniu 
terminów określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art. 395 KSH organem właściwym do powzięcia 
uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku 
obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do końca czerwca. 
Informacje dotyczące wypłaty dywidendy ogłaszane będą w formie raportów bieżących. 
Statut Emitenta nie zawiera żadnych szczególnych regulacji dotyczących sposobu podziału zysku (w 
szczególności nie przewiduje w tym zakresie żadnego uprzywilejowania dla niektórych akcji), tym samym 
stosuje się zasady ogólne opisane powyżej. 

http://n45.lex.pl/WKPLOnline/content.rpc?wersja=-1&class=CONTENT&dataOceny=2009-08-24&loc=4&nro=17220859#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.109300:part=a406(3)§2&full=1
http://n45.lex.pl/WKPLOnline/content.rpc?wersja=-1&class=CONTENT&dataOceny=2009-08-24&loc=4&nro=17220859#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.109300:part=a406(3)§2&full=1


 
 
 

14 

 

Statut Emitenta nie zawiera postanowień odnośnie warunków odbioru dywidendy regulujących kwestię 
odbioru dywidendy w sposób odmienny od postanowień Kodeksu Spółek Handlowych i regulacji KDPW, 
w związku z czym w tym zakresie u Emitenta obowiązywać będą warunki odbioru dywidendy ustalone 
zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych. 
Emitent zobowiązany jest poinformować KDPW (przekazać uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie 
ustalenia dywidendy) o wysokości dywidendy, terminie ustalenia („dniu dywidendy” zgodnie z 
określeniem zawartym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych) oraz o terminie wypłaty dywidendy 
(§106 Szczegółowych Zasad Działania KDPW). Termin ustalenia dywidendy i termin wypłaty należy 
uzgodnić uprzednio z KDPW. Zgodnie z § 106 pkt. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, dzień wypłaty 
dywidendy może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy. 
Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki 
publicznej następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW poprzez pozostawienie przez 
Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW 
rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków 
otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je na 
poszczególne rachunki papierów wartościowych osób uprawnionych do dywidendy (akcjonariuszy). 
Rachunki te prowadzone są przez poszczególne domy maklerskie. 
Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe rozliczenie 
podatku dochodowego od udziału w zyskach osób prawnych. 
Ustawa Prawo dewizowe nie przewiduje żadnych ograniczeń w prawach do dywidendy dla posiadaczy 
akcji będących nierezydentami. Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi, mogą, pod warunkiem 
przedstawienia stosownych dokumentów, na mocy m.in. umów międzynarodowych o unikaniu 
podwójnego opodatkowania, skorzystać z możliwości pobrania od nich przez Emitenta, podatku od 
dywidendy.  
Dywidenda oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na 
terytorium Polski, uzyskane przez akcjonariusza nierezydenta (osobę fizyczną jak i prawną), podlegają 
opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu, 
chyba że umowa w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawarta przez Polskę z krajem 
miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego osobą fizyczną lub z krajem miejsca siedziby lub zarządu 
akcjonariusza będącego osobą prawną stanowi inaczej. 
Dywidenda pomniejszona zostaje przy jej wypłacie o kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego (z 
zastosowaniem właściwej stawki), która następnie zostaje przekazana na rachunek właściwego urzędu 
skarbowego. Zastosowanie właściwej stawki wynikającej ze stosownej umowy w sprawie zapobiegania 
podwójnemu opodatkowaniu lub nie pobranie podatku, jest możliwe wyłącznie pod warunkiem 
udokumentowania miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego nierezydentem lub miejsca siedziby 
zarządu do celów podatkowych, uzyskanym od tego akcjonariusza tzw. certyfikatem rezydencji, 
wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. Certyfikat rezydencji ma służyć ustaleniu 
przez płatnika (Emitenta) czy ma on prawo zastosować stawkę ustaloną we właściwej umowie 
międzynarodowej, bądź zwolnienie, czy też potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie o 
podatku dochodowym od osób prawnych. 
Jeżeli akcjonariusz będący nierezydentem, wykaże, że w stosunku do niego miały zastosowanie 
postanowienia właściwej umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, które 
przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej, będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu 
nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego.     

- prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) - art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych): 
w przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433§1 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariuszom 
Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych 
przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów 
wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu  
na akcje. Natomiast w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne 
Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w 
całości lub części. Podjęcie uchwały wymaga: 

- kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów, 
- zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej 

wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz 
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- przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody 
pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób jej 
ustalenia.  

- prawo żądania uzupełnienia liczby likwidatorów Spółki: stosownie do art. 463§1 KSH, o ile inaczej nie 
uregulowała tego uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie likwidacji, likwidatorami spółki 
akcyjnej są członkowie zarządu. Natomiast Kodeks Spółek Handlowych przewiduje możliwość 
wnioskowania do sądu rejestrowego właściwego dla spółki przez akcjonariusza lub akcjonariuszy 
reprezentujących co najmniej jedną dziesiąta kapitału zakładowego spółki o uzupełnienie liczby 
likwidatorów poprzez ustanowienie jednego lub dwóch likwidatorów. (art. 463 § 2 KSH), 

- prawo do uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w razie jego likwidacji (art. 474 Kodeksu Spółek 
Handlowych): w ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące 
spółki, ściągając jej wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na spółce i upłynnić majątek spółki, o 
czym mowa w art. 468 § 1 KSH. W myśl art. 474 § 1 KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli 
spółki może nastąpić podział pomiędzy akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim zaspokojeniu 
lub zabezpieczeniu. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosowanie 
do art. 474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z 
akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez 
danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji. 

prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach; 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 (art. 340 § 3 KSH). 

3.3  Obowiązki  i  ograniczenia zwią zane z  Wprowadzonymi Instrumentami  

 
Ograniczenia umowne  
Żadne ograniczenia umowne w obrocie akcjami serii A, serii B, serii C i serii D Emitenta nie zostają wprowadzone. 
 
Ograniczenia wynikają ce  ze  Statutu Emitenta  
Statut nie wprowadza żadnych ograniczeń w obrocie akcjami serii A, serii B, serii C i serii D Emitenta. 
 
Ograniczenia wynikają ce  z  Ustawy o ofercie  publicznej  
Zgodnie z art. 4 pkt 20 Ustawy o ofercie publicznej, Emitent jest spółką publiczną. Ustawa o ofercie publicznej 
nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział w ogólnej 
liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn szereg restrykcji i obowiązków 
odnoszących się do takich czynności i zdarzeń.  
 
W art. 69 Ustawy o ofercie publicznej na podmiot, który osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 
33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 
20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a 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 został nałożony obowiązek dokonania zawiadomienia KNF oraz spółki,  
o zaistnieniu powyżej opisywanych okoliczności. Obowiązek zawiadamiania powstaje również w przypadku 
zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. 
Do realizacji obowiązku tych obowiązków podmiotowi został wyznaczony termin 4 dni roboczych od dnia zmiany 
udziału w ogólnej liczbie głosów albo od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu 
należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. 
W myśl art. 69a ustawy o ofercie obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął 
lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: 
 1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 
 2) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub 

obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej; 
 3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 
 
Dodatkowo, w przypadku, o którym mowa w pkt 2 powyżej, zawiadomienie powinno zawierać również 
informacje o: 
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 1) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu finansowego 
osiągnie w wyniku nabycia akcji; 

 2) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji; 
 3) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego. 
 
Ustawa stwierdza także, że obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku gdy prawa głosu są 
związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy 
podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar 
wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego 
ustanowiono zabezpieczenie. 
 
Wykaz informacji przedstawianych w zawiadomieniu składanym w KNF określony jest w art. 69 ust. 4 Ustawy o 
ofercie publicznej. Ponadto w przypadku składania zawiadomienia w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 
10% ogólnej liczby głosów podmiot je składający ma obowiązek dodatkowego zamieszczenia informacji 
dotyczącej zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia 
zawiadomienia oraz celu zwiększania. Zmiana zamiarów lub celu skutkuje obowiązkiem niezwłocznego, nie 
później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformowania przez akcjonariusza KNF oraz spółki o 
przedmiotowej zmianie. 
 
Stosownie do art. 89 Ustawy o ofercie publicznej naruszenie obowiązków opisanych powyżej skutkuje zakazem 
wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu z akcji nabytych z naruszeniem przywołanych powyżej 
obowiązków. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania 
nad uchwałą walnego zgromadzenia 
 
Do ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych zalicza się również zakaz obrotu akcjami 
obciążonymi zastawem do chwili jego wygaśnięcia (art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej), z wyjątkiem 
przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy 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). Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w 
przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 
 
Obowiązki i  ogran iczenia wynikają ce  z  Ustawy o obrocie  instrumentami f inansowymi  
Obowiązki i ograniczenia dotyczące obrotu akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej, wynikają z Ustawy o 
Obrocie Instrumentami Finansowymi (dalej „Ustawa). 
 
Art. 156 ust. 1 Ustawy określa, jakie podmioty obowiązane są do niewykorzystywania informacji poufnej. Zgodnie 
z postanowieniami tego artykułu są to m. in. osoby posiadające informację poufną w związku z pełnieniem 
funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji 
poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o 
podobnym charakterze. Są to w szczególności: 

- członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, jego 
pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub wystawcą w 
stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub 

- osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa wyżej, w podmiocie zależnym lub 
dominującym wobec emitenta, albo pozostające z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym 
stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub 

- akcjonariusze spółki publicznej, lub 
- maklerzy lub doradcy. 

 
Art. 156 ust. 2 Ustawy zobowiązuje osoby wymienione powyżej do nieujawniania informacji poufnej oraz do 
nieudzielania rekomendacji lub nakłaniania innej osoby na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia 
instrumentów finansowych, których dotyczyła informacja. 
 
W przypadku uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej Ustawa, w art. 156 ust. 3, rozszerza zakaz wykorzystywania informacji poufnej, o którym 
mowa w art. 156 ust. 1 Ustawy także na osoby fizyczne, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji 
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inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 
prawnej. 
 
Zgodnie z art. 156 ust. 4 wykorzystywaniem informacji poufnej jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny 
lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, 
albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub mogącej 
powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te: 
  1)   są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

któregokolwiek z innych państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu 
na takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest 
dokonywana na tym rynku, albo 

  2)   nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego 
państwa członkowskiego, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu 
finansowego określonego w pkt 1; 

  3)   są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od tego, czy 
transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym systemie 
obrotu, albo 

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

 
Zgodnie z art. 156 ust. 5 Ustawy, ujawnieniem informacji poufnej jest przekazywanie, umożliwianie lub 
ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej: 
1) jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 4 pkt 1 

Ustawy; 
2) jednego lub kilku instrumentów finansowych określonych w art. 156 ust. 4 pkt 1 Ustawy; 
3) nabywania albo zbywania instrumentów finansowych określonych w ust. 4 pkt 1 Ustawy. 
Art. 159 ust. 1 Ustawy stanowi, że osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt  1 lit. a nie mogą, w czasie trwania 
okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji Emitenta, praw 
pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz 
dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących 
powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi. Zgodnie z art. 159 ust. 2 Ustawy okresem 
zamkniętym jest: 

- okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt  1 lit. a informacji 
poufnej dotyczącej Emitenta lub instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 1, spełniających 
warunki określone w art. 156 ust. 4, do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości; 

- w przypadku raportu rocznego - dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości 
lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego, a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, 
gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że osoba fizyczna wymieniona w art. 
156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany 
jest dany raport; 

- w przypadku raportu półrocznego - miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub 
okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej 
wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że osoba fizyczna 
wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie 
których sporządzany jest dany raport; 

- w przypadku raportu kwartalnego - dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości 
lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału, a przekazaniem tego raportu do publicznej 
wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że osoba fizyczna 
wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie 
których sporządzany jest dany raport. 

 
Osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nie mogą także, 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 
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powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi 
instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej. 
Przepisów powyższych nie stosuje się do czynności dokonywanych: 

1) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 
lit. a, zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej 
osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne albo 

2) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych 
dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na 
piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo 

3) w wyniku złożenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, zapisu w odpowiedzi na 
ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o 
ofercie publicznej, albo 

4) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, wezwania 
do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo 

5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo 
6) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów 

emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed 
rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego. 
 

Zgodnie z art. 78 ust. 2-4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy wymaga tego 
bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako 
organizator alternatywnego system obrotu, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, wstrzymuje wprowadzenie 
instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu 
wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. 
Jednocześnie w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w 
okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu 
obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia 
interesów inwestorów, na żądanie Komisji, Giełda jako organizator alternatywnego system obrotu zawiesza obrót 
tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Na żądanie Komisji, Giełda jako organizator 
alternatywnego system obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku 
gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub 
bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie 
interesów inwestorów. 
 
Zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi osoby: 

1) wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące jego prokurentami, 
2) inne, pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do 

informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w 
zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia 
działalności gospodarczej 

- są obowiązane do przekazywania Komisji oraz emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby 
blisko z nimi związane (w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), na 
własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji 
emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi. 

Zgodnie z art. 161a ustawy o obrocie, zakazy i wymogi, o których mowa w art. 156-160, w tym wynikające z 
przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, mają zastosowanie w przypadkach określonych w art. 39 ust. 
4, tj. dotyczą także instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Obowiązki i  odpo wiedzia lność związane z  nabywaniem akcj i  wynikające  z  Ustawy   
o ochronie  konkurencj i  i  konsumentów  
W art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na przedsiębiorców, którzy deklarują zamiar 
koncentracji, w przypadku gdy łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji 
w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 50.000.000 EUR, (1.000.000.000 
euro dla łącznego światowego obrotu przedsiębiorców) został nałożony obowiązek zgłoszenia takiego zamiaru 
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

http://n45.lex.pl/WKPLOnline/#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.443653&full=1
http://n45.lex.pl/WKPLOnline/#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.443653&full=1
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Przy badaniu wysokości obrotu brany jest pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio 
uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których 
należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Wartość euro podlega przeliczeniu na złote 
według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku 
kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji. 
 
Jak wynika z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru: 

1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, 
2) przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub części 

majątku lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią 
jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców, 

3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, 
4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli 

obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie 
przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro. 

 
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji (art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów): 

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

2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich 
odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub 
cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż 
ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że: 
a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub 
b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, 

jego majątku lub tych akcji albo udziałów, 
3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia 

wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem 
prawa do ich sprzedaży, 

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

5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 
 
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują: 

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

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

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

4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 
2 pkt  4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 

W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch 
przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący. 
 
W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie antymonopolowe w 
sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później, niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. 
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w 
jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są 
obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów). 
 
Stosownie do art. 18-19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji w wyniku której konkurencja na rynku 
nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. 
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Wydając zgodę na dokonanie koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może zobowiązać 
przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków 
lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do: 

1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 
2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie 

określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub 
kontrolnego jednego lub kilku przedsiębiorców, 

3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. 
 
Zgodnie z art. 19 ust. 2 in fine oraz ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na przedsiębiorcę lub 
przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków. 
Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania 
koncentracja nie została dokonana. 
 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę 
pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok 
nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji 
karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, między innymi, jeżeli, choćby 
nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, lub w 
zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane. 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji 
karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. 
decyzji wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów lub wyroków 
sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję 
kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę 
pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, 
jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji. 
 
W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na 
warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad 
przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. 
Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku 
niewykonania decyzji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać 
podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH. 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. 
 
Rozporządzenie  Rady Ws pólnot  Europejskich dotyczące kontrol i  kon centracj i  
przeds iębiorstw  
W zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorcy zobowiązani są również do przestrzegania obowiązków 
wynikających także z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie 
kontroli koncentracji przedsiębiorstw (dalej w niniejszym pkt: Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji). 
Rozporządzenie to reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, dotyczy przedsiębiorstw i 
powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie 
Rady w Sprawie Koncentracji obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej zmiany 
struktury własności w przedsiębiorstwie. W świetle przepisów powoływanego rozporządzenia obowiązkowi 
zgłoszenia do Komisji Europejskiej podlegają koncentracje wspólnotowe przed ich ostatecznym dokonaniem, a 
po: 

1) zawarciu odpowiedniej umowy, 
2) ogłoszeniu publicznej oferty, lub 
3) przejęciu większościowego udziału. 
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Zawiadomienie Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają 
wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji 
niezbędne jest do uzyskania zgody na dokonanie takiej koncentracji. 
Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 

1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej, niż 5 mld 
EUR,  

2) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln EUR, chyba że każde z przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających 
na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.  

Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 
1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2.500 

mln EUR,  
2) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR,  
3) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, z czego łączny obrót co najmniej dwóch 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi, co najmniej 25 mln EUR, oraz 

4) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, chyba że każde z przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających 
na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku gdy:  
1) instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna 

działalność obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, prowadzone na własny 
rachunek lub na rachunek innych,  

2) czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod 
warunkiem, że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu 
określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem że wykonują te prawa 
wyłącznie w celu przygotowania sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź 
tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem, że taka sprzedaż następuje w ciągu jednego roku od 
daty nabycia. 

4.  Wskazanie osób zarządzających Emitentem, Autoryzowanego Doradcy  
oraz podmiotów dokonujących badania sprawozdań finansowych Emitenta  
(wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania)  

4.1  Osoby zarządzające Emitentem  

 
Zarząd Emitenta jest dwuosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Dariusz Kucharski, Wiceprezesa – Pan 
Tomasz Magda. 

4.2  Autoryzowany doradca  

 

 

 

 

 

Nazwa (firma): INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Poznań 

Adres: 60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16 

Numer KRS:  0000028098 
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Oznaczenie Sądu:     
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 

Gospodarczy KRS 

REGON: 630316445 

NIP:  778-10-24-498 

Telefon:  + 48 61 851 86 77 

Fax:  + 48 61 851 86 77 

Poczta e-mail:  biuro@ic.poznan.pl 

Strona www:  www.investcongroup.pl 

4.3  Podmiot dokonujący badania sprawozdań f inansowych  

 
Podmiotem dokonującym badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 
grudnia 2010 r., opublikowanego w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym na dzień 20.07.2011 r. 
i udostępnionym na stronie internetowej www.newconnect.pl w dniu 02.08.2011 r. była BADFIN Kancelaria 
Biegłego Rewidenta Maria Barańska, ul. J. Brzechwy 29, 51-141 Wrocław – podmiot wpisany na listę podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3108.  
Biegłym rewidentem dokonującym badania była: Maria Barańska, Biegły rewident nr 118. 

5.  Wybrane dane finansowe Emitenta   
 
W poniższych tabelach zestawiono wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2010 r. 
do 31 grudnia 2010 r., za który Emitent sporządził sprawozdanie finansowe zbadane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami zawodowymi przez biegłego rewidenta oraz dane śródroczne za IV kwartał 2011 r. 
 
Emitent sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości. Emitent nie 
sporządzał skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
 
Dane finansowe od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. pochodzą ze sprawozdania finansowego Emitenta 
opublikowanego w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym na dzień 20.07.2011 r. i udostępnionym na 
stronie internetowej www.newconnect.pl w dniu 02.08.2011 r. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez 
biegłego rewidenta. 
 
Dane finansowe za IV kwartał 2011 r. (wraz z danymi porównawczymi) pochodzą z jednostkowego śródrocznego 
raportu Emitenta za IV kwartał 2011 r. przekazanego do publicznej wiadomości dnia 14 lutego 2012 r. Dane 
finansowe zamieszczone w raporcie za IV kwartał 2011 r. nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta ani 
poddane przeglądowi. 
 
 

Dane w tys. złotych 

IV kwartał 2011 r. IV kwartał 2010 r. 

stan na 31.12.2011 r.  stan na 31.12.2010 r. 

Kapitał własny  2 886,10 3 526,50 
Należności długoterminowe  0,00 0,00 
Należności krótkoterminowe  1 955,50 2 272,30 
Inwestycje długoterminowe 22,20 0,00 
Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 1 862,00 2 459,90 
      Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  647,90 14,40 
Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 
Zobowiązania krótkoterminowe  1 963,30 2 305,80 
Aktywa trwałe  724,10 831,60 
Aktywa obrotowe  4 402,50 5 216,70 
Aktywa / Pasywa razem  5 126,60 6 048,30 
 

od 01.10.2011 od 01.10.2010 narastająco od 
1.01.2011 do 

narastająco od 
1.01.2010 do 

mailto:biuro@ic.poznan.pl
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do 31.12.2011 do 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

Amortyzacja  69,9 113,6 284,2 366,7 
Przychody netto ze sprzedaży  3 903,9 4 993,5 11 847,3 13 673,2 
Zysk / Strata na sprzedaży  49,3 90,9 -421,9 113,9 
Zysk / Strata na działalności operacyjnej  46,6 95,0 -301,6 129,8 
Zysk / Strata brutto  -1 420,4 237,6 -1 658,5 278,1 
Zysk / Strata netto  -1 403,4 219,2 -1 641,6 259,6 

Źródło: Emitent 

 
 

Dane w tys. złotych 
2010 r. 

1.01-31.12.2010 

Kapitał zakładowy 2 556,2 
Kapitał własny  3 526,5 
Zobowiązania długoterminowe 0,0 
Zobowiązania krótkoterminowe 2 305,8 
Należności długoterminowe 0,0 
Należności krótkoterminowe 2 272,3 
Inwestycje długoterminowe 0,0 
Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 2 459,9 
     Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  14 ,4 
Aktywa trwałe  831,7 
Aktywa obrotowe  5 216,7 
Aktywa / Pasywa razem 6 048,4 
Amortyzacja  366,7 
Przychody netto ze sprzedaży 13 673,2 
Zysk / Strata na sprzedaży  113,9 
Zysk / Strata na działalności operacyjnej  129,8 
Zysk / Strata brutto  278,1 
Zysk / Strata netto  259,7 

Źródło: Emitent 

6.  Czynniki ryzyka  

6.1  Czynniki ryzyka zwią zane z otoczeniem ,  w jakim Emitent p rowadzi  
działalność  

Ryzyko związane z  sytuacją  makroekonomiczną Polski  

Emitent koncentruje swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co sprawia, że wpływ na rozwój 
Spółki ma sytuacja ogólnogospodarcza Polski wyrażająca się w poziomie wskaźników makroekonomicznych. Do 
czynników makroekonomicznych, które mają największy wpływ na działalność Emitenta, zaliczają się między 
innymi: tempo wzrostu i wartość PKB, poziom nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, poziom inflacji, 
wartość zamówień publicznych na rozwiązania informatyczne oraz stopy procentowe. Pogorszenie się sytuacji 
makroekonomicznej może mieć negatywny wpływ na popyt na oferowane przez Emitenta produkty i usługi, a w 
konsekwencji na wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju Emitenta. 

Ryzyko zmiennośc i  st óp procentowych  
Emitent finansuje swoją działalność z wykorzystaniem kapitału dłużnego, w tym kredytu. Odsetki od 
wykorzystanego kredytu są naliczane i pobierane według zmiennej stopy procentowej składającej się ze stawki 
referencyjnej powiększonej o marżę banku. W ocenie Emitenta na dzień zatwierdzenia Dokumentu 
Informacyjnego wielkość zadłużenia oraz wysokość kosztów odsetkowych nie rzutuje istotnie na wyniki 
finansowe osiągane przez Spółkę. Tym niemniej istnieje ryzyko, że w przypadku wzrostu stóp procentowych, w 
szczególności stawki WIBOR, może wzrosnąć poziom ponoszonych kosztów finansowych związanych z 
działalnością Spółki. 

Ryzyko związane z  nasileniem konkurencj i ,  w tym konsolidac ją  rynku  
Znaczny wpływ na działalność Emitenta ma nasilająca się konkurencja w branży informatycznej. Podmioty 
konkurencyjne rozwijają się zarówno organicznie, jak i poprzez konsolidację rynku. Istnieje ryzyko,  
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że nasilająca się konkurencja oraz konsolidacja rynku wpłynie w przyszłości negatywnie na funkcjonowanie, 
sytuację finansową oraz stopień realizacji strategii rozwoju Spółki. 
W celu ograniczenia ryzyka związanego z nasileniem konkurencji Spółka zamierza m. in. wprowadzić do oferty 
własne produkty oraz produkty niszowe, a także zbudować sieć partnerską. Zgodnie ze przyjętą strategią 
rozwoju, Spółka w celu zwiększenia skali działalności, a tym samym zwiększenia potencjału konkurencyjnego, 
zamierza także podjąć działania mające na celu konsolidację rynku. Zarząd Spółki zamierza koncentrować swoje 
działania akwizycyjne głównie na spółkach z sektora informatycznego oraz automatyki przemysłowej. 

Ryzyko n iekorzystnych zmian przepisów prawnych związanych z  pozyskiwaniem funduszy 
w ramach programów Unii  Europejskiej   
W 2011 r. istotny udział w strukturze przychodów ze sprzedaży Emitenta miały projekty realizowane na rzecz 
instytucji publicznych. W zdecydowanej większości instytucje te finansują inwestycje w obszarze 
teleinformatycznym z wykorzystaniem środków pieniężnych pozyskanych w ramach programów Unii 
Europejskiej. Niekorzystne zmiany przepisów prawnych regulujących sposób pozyskiwania tych środków 
pieniężnych stanowi istotny czynnik ryzyka dla Emitenta. Zmiana ograniczająca wartość przyznawanych środków 
dla potencjalnych klientów Spółki lub sposób ich pozyskiwania może ograniczyć liczbę klientów Emitenta, a w 
konsekwencji negatywnie wpłynąć na wynik finansowy Spółki.  

Ryzyko zmian przepisów podatkowych  
Częste zmiany oraz brak jednoznacznej wykładni krajowych przepisów podatkowych stanowią dla Emitenta 
istotne źródło ryzyka. Niestabilność systemu podatkowego i związane z nią próby wprowadzania nowych 
uregulowań mogą okazać się niekorzystne dla Spółki oraz odbiorców jej usług, co w konsekwencji może przełożyć 
się na pogorszenie wyników finansowych Emitenta. Możliwe różnice w interpretacji przepisów prawnych 
zwiększają wymienione ryzyko – w razie nieprawidłowego odczytania i zastosowania się Spółki  
do obowiązujących wymogów organy podatkowe uprawnione są do nakładania wysokich kar, które mogą mieć 
znaczny wpływ na wyniki finansowe Emitenta.  
Realizacja zagrożenia wynikającego z nieprawidłowości podatkowych nie jest przewidywana oraz nie miała 
miejsca w przeszłości, jednak nie można jej zupełnie wykluczyć. Jako sposób ograniczania tego ryzyka Spółka 
zakłada występowanie do właściwych organów podatkowych z wnioskiem o przedstawienie opinii w sprawie 
określonej interpretacji przepisów oraz korzystanie z konsultacji doradców podatkowych.  

Ryzyko n iekorzystnych zmian pozostałych przepisów prawnych oraz  ich  interpretac j i   
Podobnie jak w przypadku przepisów podatkowych, również zmiany w zakresie pozostałych przepisów prawnych 
mogą mieć pośredni lub bezpośredni wpływ na działalność Emitenta. Istnieje zatem ryzyko,  
że wprowadzone zmiany przepisów prawnych mogą negatywnie wpłynąć na działalność oraz sytuację finansową 
Spółki. 

6.2  Czynniki  ryzyka  związane bezpośrednio  z  działalnością Emitenta  

Ryzyko wprowadzania  nowy ch produktów oraz  rozwoju  istn iejących  
Branża informatyczna charakteryzuje się dynamicznym rozwojem technologicznym, w tym między innymi 
sposobów przetwarzania, przesyłania i gromadzenia danych. Ciągłe zmiany rozwiązań technologicznych 
sprawiają, iż cykl życia produktów w sektorze informatycznym jest stosunkowo krótki. Wymusza to na spółkach 
konieczność stałego unowocześniania oferowanych produktów i usług, oraz opracowywania nowych rozwiązań. 
Istnieje ryzyko, że Emitent nie dostosuje się do zmian na rynku technologii informatycznych, przez co oferowane 
produkty i usługi staną się nieatrakcyjne dla klientów. Nie ma także pewności, czy wprowadzenie nowych 
produktów, nad którymi Emitent aktualnie pracuje lub zamierza pracować w przyszłości, spotka się z pozytywną 
reakcją odbiorców.  

Ryzyko związane z  koncentrac ją  źródeł  przychodów Emitenta  
Emitent prowadzi swoją działalność głównie na obszarze województwa dolnośląskiego. Istnieje ryzyko, że w 
przypadku wystąpienia nagłych, intensywnych działań sprzedażowych/marketingowych podmiotów 
konkurencyjnych oraz wystąpienia innych czynników o charakterze lokalnym, sytuacja finansowa Emitenta może 
ulec nagłemu pogorszeniu. 
Dodatkowo istotny udział w strukturze przychodów Emitenta w roku 2011 stanowiły zamówienia od instytucji 
publicznych, które do sfinansowania projektów wykorzystywały między innymi środki pozyskane z Unii 
Europejskiej. Dostawcy rozwiązań i sprzętu komputerowego dla instytucji publicznych są wyłaniani w 
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organizowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Istnieje ryzyko, że Emitent nie będzie w 
przyszłości w stanie zaoferować wystarczająco konkurencyjnych warunków, które pozwolą na wygrywanie w 
organizowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Istnieje także ryzyko ograniczenia 
środków przekazywanych na cele związane z usługami teleinformatycznymi przez instytucje publiczne. 
W 2011 r. ok 10% przychodów ze sprzedaży Emitenta pochodziło od jednego klienta. Pięciu klientów, dla których 
Emitent realizował usługi i sprzedał w 2011 r. sprzęt komputerowy, wygenerowało ponad 37% wszystkich 
przychodów ze sprzedaży Spółki. Istnieje zatem ryzyko, że w przypadku zakończenia współpracy z którymś z 
odbiorców sytuacja finansowa Emitenta może ulec okresowemu pogorszeniu. 
 

Odbiorca 
Udział w przychodach ze 

sprzedaży w 2011 r. 

Odbiorca 1 10% 

Odbiorca 2 8% 

Odbiorca 3 8% 

Odbiorca 4 7% 

Odbiorca 5 5% 

Źródło: Emitent 

 
W celu ograniczenia ryzyka koncentracji klientów Zarząd Emitenta, zamierza podjąć działania umożliwiające mu 
dywersyfikację źródeł przychodów zarówno pod względem geograficznym, jak i branżowym, m.in. poprzez 
stworzenie ogólnopolskiej sieci partnerskiej, wykreowanie i urynkowienie własnego produktu oraz 
zintensyfikowanie działań sprzedażowych w sektorze komercyjnym, w tym branży energetycznej.  

Ryzyko związane z  procesem pozyskiwania nowych kontraktów  
Emitent pozyskuje nowe kontrakty poprzez sprzedaż bezpośrednio do klienta oraz biorąc udział  
w przetargach, w tym w znacznej części w ramach postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Istnieje 
ryzyko, że w przyszłości Spółka nie będzie w stanie pozyskać nowych zamówień, których realizacja zapewni 
oczekiwany poziom przychodów.  
W związku z pozyskiwaniem przez Spółkę kontraktów, między innymi w przetargach, istnieje ryzyko błędnego 
oszacowania wartości kosztów realizacji zamówienia, czego konsekwencją mogłoby być realizowanie 
nierentownych przedsięwzięć. 
Branie udziału w przetargach wymaga od uczestników wpłaty wadiów o określonej wartości. Istnieje ryzyko, że w 
przyszłości wartość wadiów może ulec zwiększeniu, czego efektem mógłby być wzrost zapotrzebowania na 
kapitał przez Emitenta. 
Zmaterializowanie się opisanych ryzyk negatywnie wpłynęłoby na realizację strategii rozwoju oraz sytuację 
finansową Emitenta. 

Ryzyko związane z  utratą posiadanych certyfikatów i  tytułów partnerskich  
Emitent w bieżącej działalności wykorzystuje następujące certyfikaty oraz tytuły partnerskie: 
 

 CISCO Silver Certifed Partner, 
 HP GOLD Specialist ze specjalizacją HP Storage Works Solutions,  
 Microsoft Silver Midmarket Solution Provider, 
 VMware Enterprise Partner, 
 Business Partner IBM,  
 DELL Registered Partner, 
 Palo Alto Networks Partner, 
 Select Partner APC, 
 Certyfikowany Partner Reichle&de-Massari,  
 Certyfikowany Instalator Systemu Okablowania Digitus Professional, 
 Certyfikowany Instalator Molex Premise Networks, 
 Eaton Authorized Reseller. 
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Partnerstwo z producentami niesie za sobą szereg korzyści dla Spółki, m. in. dodatkowe upusty i niższe ceny na 
oferowane produkty, premie za realizację celów sprzedażowych czy marketingowych, wsparcie techniczne i 
dostęp do bazy wiedzy, wspólne kampanie marketingowe i działania posprzedażowe oraz korzystne warunki 
serwisowe. W zależności od rodzaju certyfikatu lub tytułu partnerskiego, w celu jego utrzymania Emitent 
zobowiązany jest spełnić wymagania stawiane przez danego producenta. Do głównych wymagań stawianych 
przez partnerów zaliczają się m.in. konieczność posiadania odpowiedniej liczby pracowników technicznych, 
osiągnięcie zakładanego wskaźnika obrotów, pozytywne badanie satysfakcji klienta, dokonanie rocznej opłaty za 
utrzymanie statusu partnerskiego, pomyślne przejście ścieżki autoryzacyjnej. Istnieje ryzyko, iż Emitent nie spełni 
wymaganych warunkami współpracy elementów, czego konsekwencją może być zaprzestanie współpracy i utrata 
certyfikatu lub tytułu partnerskiego. W konsekwencji negatywnie wpłynęłoby to na ofertę Spółki, osiągane wyniki 
finansowe oraz możliwość pełnej realizacji strategii rozwoju.  
W opinii Zarządu aktualnie ryzyko utraty posiadanych statusów partnerskich jest nieznaczne. Warunkiem 
uzyskania i przedłużenia większości statusów partnerskich i certyfikatów są: pozytywne wyniki egzaminów 
technicznych (w niektórych przypadkach także handlowych) oraz posiadanie wymaganej ilości referencji  
od klientów. Po okresie kryzysu gospodarczego w 2009 r. producenci (partnerzy) całkowicie zrezygnowali lub 
znacznie obniżyli wymagania certyfikacyjne związane z wysokością sprzedaży.  W obliczu takich wymagań, 
posiadając odpowiednią kadrę handlową i techniczną oraz bogate portfolio klientów, Spółka jest w stanie 
utrzymać/przedłużyć na kolejne okresy posiadane statusy partnerskie. Zarząd zaznacza także, że wiodący 
producenci (partnerzy), w przypadku niespełniania przez klientów wymogów współpracy przewidują 
kilkumiesięczny okres karencji, w którym to Spółka może uzupełnić braki kadrowe. W opinii Zarządu ewentualna 
utrata któregoś z certyfikatów w większości przypadków miałaby dla Spółki wymiar wyłącznie wizerunkowy.  

Ryzyko związane z  zakończeniem współpracy przez  dostawców rozwiązań n iszowych  
Zgodnie z przyjętą przez Emitenta strategią rozwoju Spółka pracuje obecnie nad budową kanału sprzedaży 
następujących rozwiązań niszowych: 

 System monitoringu naprężeń konstrukcji budowlanych – Spółka jest obecnie jedynym partnerem 
handlowym producenta,  

 Autoryzacyjno – bilingujący system bezpiecznego dostępu do Internetu w obiektach  
hotelowych – Spółka jest wiodącym partnerem producenta w Polsce. 

Emitent nie posiada wyłączności na oferowanie wymienionych rozwiązań niszowych, a umowa z dostawcami 
została zawarta na czas nieokreślony z 60 dniowym terminem wypowiedzenia. Istnieje ryzyko, że  
w przyszłości dostawcy tych rozwiązań nie będą zainteresowani dalszą współpracą z Emitentem, bądź liczba 
partnerów handlowych, oferujących opisane rozwiązania wzrośnie, co mogłoby negatywnie wpłynąć na wielkość 
przychodów ze sprzedaży Spółki, a w konsekwencji na jej sytuację finansową. 

Ryzyko utraty kluczowych pracowników  
Bieżąca działalność Emitenta oraz jego dalsze perspektywy rozwoju są w znacznym stopniu uzależnione od 
kompetencji, doświadczenia oraz wiedzy pracowników. Do grona kluczowych pracowników Emitenta należą: 

 Członkowie Zarządu, 
 Dyrektorzy działów, 
 Kierownicy projektów. 

Dodatkowo kluczowymi dla działalności Spółki są pracownicy posiadający określone wykształcenie, 
doświadczenie oraz certyfikaty wymagane przez producentów sprzętu i oprogramowania w celu utrzymania 
przez Spółkę statusu partnera lub certyfikatu. Istnieje ryzyko utraty kluczowych pracowników, co w konsekwencji 
może negatywnie wpłynąć na bieżące funkcjonowanie Spółki, liczbę klientów oraz zdolność do realizacji 
określonych zamówień. W rezultacie sytuacja finansowej Emitenta może ulec pogorszeniu. 
W celu ograniczenia ryzyka utraty kluczowych pracowników Zarząd Emitenta stosuje szereg działań mających na 
celu związanie pracowników ze Spółką, m. in:  

 Program Partnerski dla kadry zarządzającej, 
 System prowizyjny za realizację planów handlowych,  
 System premiowy za realizację projektów,  
 Coroczny plan szkoleń (zgodnie z regulaminem wynagradzania osoby odbywające szkolenia objęte są 

umową lojalnościową na okres 2 lat),  
 Program rozwoju osobistego. 

W opinii Zarządu Emitenta ryzyko utraty kluczowych pracowników niezbędnych dla spełniania wymogów  
Partnerów w zakresie przyznanych certyfikatów i tytułów jest dodatkowo minimalizowane poprzez możliwość 
skorzystania z kilkumiesięcznego okresu karencji na uzupełnienie braków kadrowych, w czasie którego Emitent 
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nie utraci certyfikatu partnerskiego. Emitent podkreśla także, iż rynek lokalny, na którym działa Spółka, 
charakteryzuje się dużą ilością potencjalnych pracowników, a ponadto Spółka stale współpracuje z dwoma 
firmami rekrutacyjnymi w obszarze pozyskiwania wykwalifikowanych kadr. 
Zarząd Spółki wskazuje, iż w 2008 r. miała miejsce rezygnacja z pełnionych funkcji przez dwóch Członków Zarządu 
oraz kilku kluczowych pracowników w celu rozpoczęcia działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. 

Ryzyko utraty kluczowych dostawców  
W 2011 r. Emitent posiadał trzech dostawców, których udział w wartości wszystkich zakupów Spółki wyniósł 
ponad 10%. Ponadto Spółka współpracował z kilkunastoma innymi dostawcami.  
 

Dostawca Udział zakupach w 2011 r. 

Dostawca 1 15% 

Dostawca 2 14% 

Dostawca 3 11% 

Dostawca 4 8% 

Dostawca 5 3% 

Źródło: Emitent 

 
Udział największych pięciu dostawców w wartości wszystkich zakupów Spółki w 2011 r. wyniósł 51 %. Istnieje 
ryzyko zakończenia współpracy w wybranymi dostawcami, czego efektem mogą być m. in. trudności w realizacji i 
pozyskiwaniu nowych projektów. W konsekwencji mogłoby to negatywnie wpłynąć na sytuację finansową 
Emitenta. 
 
Ryzyko związane ze współpracą z podwykonawcami  
W zależności od specyfikacji konkretnego zlecenia Spółka realizuje projekty z wykorzystaniem jedynie własnych 
pracowników lub zlecając poszczególne zadania podwykonawcom. Zlecane zadania dotyczą przede wszystkim 
prac fizycznych niezbędnych w procesie realizacji projektu. Istnieje ryzyko, że w przyszłości dostęp do 
podwykonawców będzie utrudniony, bądź niemożliwy, czego efektem mógłby być wzrost kosztów realizacji 
projektów, bądź opóźnienia w realizacji projektów, a w konsekwencji negatywnie wpłynęłoby to na sytuację 
finansową Spółki.  
W opinii Zarządu, ze względu na dużą liczbę podwykonawców w branży Emitenta, ryzyko związane  
z trudnościami w dostępie do podwykonawców jest znacznie ograniczone. Ponadto Spółka utrzymuje stałe 
relacje z wybranymi podwykonawcami, co również wpływa na organicznie opisanego ryzyka. 

 
Ryzyko związane z  zapasami  
Emitent w ramach prowadzonej działalności sprzedaje sprzęt informatyczny. W związku z tym Spółka gromadzi 
określony zapas sprzętu. Jego posiadanie jest konieczne ze względu na obowiązki wynikające  
z umów serwisowych z klientami. W przypadku wystąpienia awarii Spółka jest zobowiązana do wymiany sprzętu. 
Ponadto Spółka utrzymuje nieznaczne zapasy w celu zaspokojenia bieżącego popytu ze strony małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Istnieje ryzyko, że w przypadku spadku popytu, bądź braku 
konieczności wykonywania usług serwisowych posiadany w tym celu przez Spółkę sprzęt komputerowy utraci 
wartość. 
W celu ograniczenia ryzyka związanego z zapasami Emitent na bieżąco monitoruje logistyczny system zamówień, 
a magazynowany sprzęt jest weryfikowany pod względem częstości i powtarzalności zamówień. Zarząd Emitenta 
wskazuje także, że w większości są to produkty katalogowe, których sprzedaż może zostać zrealizowana szybciej 
niż produktów nie katalogowych. 
 
Ryzyko związane z  realizowanymi projektami,  w tym wadliwym działaniem oferowanych 
systemów i  rozwiązań  
Przedmiotem działalności Emitenta jest m. in. integracja systemów teleinformatycznych, w tym sprzedaż 
systemów serwerowych, pamięci masowych, systemów sieciowych oraz instalacji teletechnicznych. Istnieje 
ryzyko, iż pomimo dołożenia przez Emitenta wszelkiej staranności, oferowane produkty mogą działać wadliwie, a 
w konsekwencji narazić klientów Spółki na straty finansowe. Istnieje także ryzyko wystąpienia zwłoki w realizacji 
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zamówień. Spółka nie może w takich sytuacjach wykluczyć zaistnienia wobec niej roszczeń odszkodowawczych na 
zasadach ogólnych lub o wypłatę kar wynikających z zawartych umów. 
Zarząd Emitenta wskazuje, że w przeszłości Spółka była zobowiązana do zapłacenia kar wynikających z umów, 
jednakże ich wartość nie była istotna dla działalności Spółki, a ich charakter incydentalny. Ostatnia taka sytuacja 
miała miejsce w 2009 r., a wysokość kary nie przekroczyła 10 tys. zł.  
 
Ryzyko związane z  sezonowością  sprzedaży  
Podobnie jak wśród większości podmiotów z branży informatycznej przychody ze sprzedaży Emitenta 
charakteryzuje sezonowość, która objawia się wzrostem popytu na usługi Spółki w czwartym kwartale roku. Taki 
stan rzeczy sprawia, iż wyniki osiągnięte przez Spółkę w czwartym kwartale mają istotny wpływ na wynik 
końcowy całego roku. Istnieje zatem ryzyko, iż w przypadku odnotowania słabego wyniku w czwartym kwartale 
Spółka może osiągnąć słaby wynik końcowy w danym roku obrotowym. W ocenie Zarządu zjawisko to wynika 
przede wszystkim z planowania finansowego klientów, wpływ Spółki na to zjawisko jest ograniczony.  
 
Ryzyko związane z  kursem akc j i  OneRay Investment  S.A.  
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent był właścicielem 16 523 500 akcji spółki OneRay 
Investment S.A. będącej notowaną na rynku NewConnect. Posiadane przez Emitenta akcje stanowią 43,37% 
kapitału oraz 43,37% wszystkich głosów. Spółka, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, posiadane akcje, 
które są notowane na rynkach regulowanych, wycenia na dzień bilansowy według średniej z kursów zamknięcia z 
wszystkich notowań ostatniego miesiąca danego okresu rozrachunkowego. Istnieje ryzyko, że ze względu 
zmienność kursów akcji spółki OneRay w przyszłości, wynik finansowy netto Emitenta, również będzie podlegał 
istotnym wahaniom. 
 

Ryzyko związane z  wielkośc ią należnośc i  z  tytułu  dostaw i  usług  
Emitent stosuje przy sprzedaży odroczone terminy płatności. Należności krótkoterminowe na koniec trzeciego 
kwartału stanowiły około 30% wszystkich aktywów Spółki. Istnieje zatem ryzyko, że w sytuacji realizacji płatności 
przez kontrahentów z opóźnieniem lub brakiem płatności, płynność finansowa Spółki może ulec pogorszeniu. 
Mogłoby to istotnie wpłynąć na zdolność Emitenta do kontynuowania działalności. 
W opinii Zarządu obecny poziom należności z tytułu dostaw i usług jest charakterystyczny dla prowadzonej 
działalność, a ich istotny udział w sumie aktywów utrzymywał się także w latach poprzednich. Zarząd Emitenta 
wskazuje jednocześnie, że zgodnie z polityką rachunkowości, Emitent dokonuje odpisu aktualizującego wartość 
należności uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty i stosując następujące zasady: 

 co najmniej w wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, 
zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym, od należności od 
dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości,  

 w pełnej wysokości należności, od należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie 
upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania 
upadłościowego, 

 co najmniej do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, od należności 
kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji 
majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna,  

 w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności 
od należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa 
nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą 
odbiorców. 

Ryzyko naruszenia  praw własnośc i  intelektualnej  podmiotów trzec ich   
Istnieje ryzyko, że podmioty trzecie mogą w przyszłości występować z roszczeniami przeciwko Emitentowi bądź 
jego klientom w związku z domniemanym naruszeniem przez Emitenta bądź jego klienta praw własności 
intelektualnej tych podmiotów. Naruszenie to może mieć charakter niezawiniony (np. ujawnienie wady prawnej 
posiadanej licencji) lub zawiniony. Ewentualne postępowania sądowe mogą być kosztowne i mogą zakończyć się 
wyrokiem zasądzającym odszkodowanie. W przypadku wyroku zasądzającego odszkodowanie od klienta 
Emitenta, nie można wykluczyć wystąpienia klienta z roszczeniem regresowym wobec Emitenta. Roszczenia 
wobec Emitenta dotyczące naruszenia praw własności intelektualnej mogą mieć istotny negatywny wpływ 
sytuację finansową Emitenta. 
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Ryzyko związane z  n ieskuteczną ochroną przez  Emitenta swoich  praw własnośc i  
intelektualnej  
Istnieje ryzyko, że Emitent nie będzie w stanie skutecznie przeciwdziałać nieuprawnionemu korzystaniu z jego 
praw własności intelektualnej przez podmioty nieupoważnione (np. nielegalnemu wykorzystaniu know–how czy 
tajemnicy handlowej Emitenta). Naruszenie przez podmioty trzecie praw Emitenta mogłoby negatywnie wpłynąć 
na jego sytuację finansową poprzez pogorszenie pozycji konkurencyjnej czy konieczność poniesienia wysokich 
kosztów obsługi prawnej. 
 
Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu  
Na dzień sporządzania Dokumentu Informacyjnego spółka Surfland sp. z o.o. sp. k. posiada 74,50% wszystkich 
akcji Emitenta, dających prawo do  74,50%  wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Taki stan 
posiadania ze strony Surfland sp. z o.o. sp. k. sprawia, iż Emitent jest spółką zależną wspomnianego wcześniej 
podmiotu. Nie można wykluczyć, że interesy Surfland sp. z o.o. sp. k. nie będą w sprzeczności z interesami 
pozostałych akcjonariuszy. 
 

Ryzyko związane ze zobowiązaniami warunkowymi  
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Spółka posiada zobowiązania warunkowe, w tym udzielone 
przez Emitenta gwarancje i poręczenia. 
 

Rodzaj zobowiązania Zabezpieczenie 

Saldo 
zadłużenia na 

31.12.2010  
(w PLN) 

Saldo 
zadłużenia na 

31.12.2011 
 (w PLN) 

Zobowiązanie warunkowe z tytułu 
wynajmu pomieszczeń biurowych od 
Surfland sp. z o.o. sp. komandytowa 

Weksel in blanco w wysokości 
zadłużenia z tytułu najmu 

0,00 zł 7.485,03 zł 

Zobowiązanie warunkowe z tytułu 
zawartych umów leasingowych od 
Pekao Leasing S.A., umowy wynajmu 
długoterminowego pojazdów od 
Carefleet SA 

Weksle in blanco w wysokości 
zadłużenia z tytułu leasingu 

93 723,04 zł 24.797,85 zł 

Zobowiązanie warunkowe z tytułu 
umowy na dostawę towarów 

Weksel in blanco w wysokości 
zadłużenia z tytułu dostaw 

towarów 
349 480,21 zł 394.527,65 zł 

Zobowiązanie warunkowe z tytułu 
otrzymanych gwarancji 
ubezpieczeniowych  usunięcia wad i 
usterek  oraz należytego wykonania 
kontraktu – Interrisk Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe SA 

Weksle in blanco w wysokości 
kwoty otrzymanych gwarancji 

ubezpieczeniowych 
93 070,67zł 236.925,83 zł 

Razem: 536 273,90 zł 663.736,36 zł 

Źródło: Emitent 
 

Istnieje ryzyko, że w sytuacji zrealizowania się okoliczności czyniących zobowiązania warunkowe wymagalnymi 
sytuacja finansowa Emitenta mogłaby ulec pogorszeniu. 
 
Ryzyko związane ze zb liżoną nazwą podmiotu dominującego  
Istnieje ryzyko, iż w związku ze zbliżoną nazwą podmiotu dominującego wobec Emitenta, spółką 
Surfland sp. z o.o. spółka komandytowa, mogą wystąpić komplikacje powstałe na skutek omyłkowego skojarzenia 
obu podmiotów. Podobna nazwa Emitenta oraz podmiotu wobec niego dominującego może wprowadzać w błąd 
potencjalnych odbiorców oraz dostawców. Podobieństwo członów nazw obu podmiotów nie jest postrzegane 
przez Emitenta jako zagrożenie dla ich odrębnych tożsamości. W ocenie Emitenta ryzyko to minimalizowane jest 
poprzez odmienne przedmioty działalności obu spółek, a co za tym idzie różne rynki działalności oraz różnych 
kontrahentów.  
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6.3  Czynniki  ryzyka  związane z akcjami  

 
Ryzyko związane z  notowaniami akc j i  Emitenta na NewConnec t  -  kształtowanie s ię  
przysz łego kursu  akc j i  i  p łynnośc i  obrotu  
Kurs akcji i płynność akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń kupna  
i sprzedaży składanych przez inwestorów. Nie ma żadnej pewności co do przyszłego kształtowania się ceny akcji 
Emitenta po ich wprowadzeniu do obrotu, ani też płynności akcji Emitenta. Nie można wobec tego zapewnić, że 
inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie po satysfakcjonującej cenie. 
 
Ryzyko związane z  zawieszeniem obrotu akc jami  
Zgodnie z § 11 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na 
okres nie dłuższy niż 3 miesiące:  
1. na wniosek emitenta,  
2. jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,  
3. jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.  
W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót 
instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. 
Zgodnie z § 16 ust. 1 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może zawiesić obrót notowaniami 
instrumentami finansowymi Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na emitentach notowanych 
na rynku NewConnect. Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki 
informacyjne. 
Emitent wskazuje także na ryzyko wynikające z art. 78 ust. 2-4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 
opisane w podpunkcie poniżej.  
Nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a 
ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na rynku NewConnect. 
 
Ryzyko związane z  wykluczeniem z obrotu na NewConnect  
Zgodnie z § 12 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:  

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

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

upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,  
4. wskutek otwarcia likwidacji emitenta.  

Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:  
1. w przypadkach określonych przepisami prawa,  
2. jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,  
3. w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,  
4. po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, 

obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej 
upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.  

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego 
Systemu może zawiesi obrót tymi instrumentami finansowymi.  
Zgodnie z § 16 ust. 1 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może wykluczyć z obrotu instrumenty finansowe 
Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na emitentach notowanych na rynku NewConnect. 
Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki informacyjne.  
 
Emitent wskazuje, że zgodnie z art. 78 ust. 2 do 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy 
wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, 
Organizator alternatywnego systemu obrotu, na żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów 
finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi 
instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.  W przypadku gdy obrót określonymi instrumentami 
finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego 
funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym 
alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, Organizator 
alternatywnego systemu obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 
miesiąc.  Na żądanie Komisji, Organizator alternatywnego systemu obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez 
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Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu 
funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym 
alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów. 
 
Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do 
Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect. 
Ryzyko związane z  dokonywaniem inwestycj i  w Akcje Emitenta  
W przypadku nabywania Akcji Emitenta należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania w 
akcje na rynku kapitałowym jest nieporównywalnie większe od ryzyka związanego z inwestycjami w papiery 
skarbowe czy też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych ze względu na trudną do przewidzenia 
zmienność kursów akcji zarówno w krótkim jak i długim terminie. 
 
Ryzyko związane z  możliwośc ią  nałożenia  przez  KNF na Emitenta kar administracyjnych za  
n iewykonywanie lub n ieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających  
z  przepisów prawa  
Spółki notowane na rynku NewConnect mają status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi, w związku z czym Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na Emitenta kary 
administracyjne za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności 
obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 
 

7.  Historia Emitenta  
 

Data Wydarzenie 

Grudzień 1997  Zawiązanie Spółki Surfland – Systemy Komputerowe sp. z o.o. 

Czerwiec 2001   Przekształcenie formy prawnej na Surfland Systemy Komputerowe S.A. 

2004   Rozpoczęcie produkcji oprogramowania na zamówienie klienta  

 Wprowadzenie do oferty systemów ERP poprzez nawiązanie współpracy z 
Microsoft Business Solutions 

2005  Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001-2000 

2006   Otwarcie oddziałów w Warszawie i Poznaniu 
 Uzyskanie certyfikacji J-Partner Registered, statusu partnerskiego Microsoft Gold 

Certified Partner, autoryzacji EMC, specjalizacji Security VPN/Firewall Cisco Express 
oraz Cisco Express Unified Communications 

2007  Uzyskanie statusu partnerskiego Cisco Silver Partner 

 Rozszerzenie usług w zakresie systemów ERP o system AX People 
 Powołanie spółki Surfland Deweloper System Sp. z o.o. 

2008  Wydzielenie działu aplikacji użytkowych do spółki zewnętrznej pod nazwą Solvena 
Management Systems sp. z o.o. oraz sprzedaż 100% udziałów inwestorowi 
branżowemu 

 Zawiązanie spółki LocoZone Sp. z o.o. 
 Nabycie 33,3% udziałów w spółce eXant Software Polska Sp. z o.o. 

Grudzień 2008  Zawiązanie spółki OneRay Investment Sp. z o.o., do której wniesiono aportem 
udziały w LocoZone Sp. z o.o., eXant Software Polska Sp. z o.o. oraz Surfland 
Deweloper System Sp. z o.o. 

Październik 2009  Debiut OneRay Investment S.A. na rynku NewConnect 
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2009 - 2010  Pozyskanie dotacji na realizację projektu automatyzacji usług serwisowych 

 Poszerzanie oferty o rozwiązania nowych producentów (Dell, Palo Alto Networks) 

 Implementacja systemu Microsoft CRM oraz wdrożenie systemu zarządzania 
projektami 

2010 - 2011  Uruchomienie w siedzibie Spółki systemu telefonii IP 

 Prowadzenie prac nad systemem automatyzacji usług serwisowych (projekt B2B) 

Lipiec 2011  Uzyskanie wyróżnienia Cisco Customer Satisfaction Excellence w FY2011 

Sierpień 2011  Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 2.556.166,00 zł do kwoty 
3.361.166,00 zł, wynikający z emisji 80.000 akcji serii E, 250.000 serii F i 475.000 
serii G 

Wrzesień 2011  Otrzymanie tytułu „Rzetelna Firma” 

Listopad 2011  Uzyskanie statusu HP Partner Gold Specialist 

 Uzyskanie nowych specjalizacji w ramach współpracy z Cisco: Advanced Unified 
Fabric Technology Specialization oraz Advanced Borderless Network Architecture 
Specialization 

 Rozpoczęcie prac na wdrożeniem w Spółce nowego sytemu ERP 

Grudzień 2011  Wdrożenie nowego systemu ERP 

Źródło: Emitent 

8.  Opis dzia łalności Emitenta  
 
Emitent specjalizuje się w integracji systemów teleinformatycznych. Spółka dostarcza i wdraża zintegrowane 
rozwiązania informatyczne oraz systemy teleinformatyczne, które usprawniają działalność biznesową i wspierają 
strategiczne funkcje organizacji. Ponadto projektuje i wykonuje rozwiązania sieciowe oparte o wysokiej klasy 
sprzęt i oprogramowanie, a także świadczy usługi integracji systemowej, usługi outsourcingowe oraz serwisowe, 
jak również prowadzi sprzedaż sprzętu informatycznego. Rozwiązania te są dedykowane głównie średnim i 
dużym przedsiębiorstwom produkcyjnym, handlowym, logistycznym, dystrybucyjnym i z sektora 
telekomunikacyjnego. Istotną grupę odbiorców stanowią instytucje samorządowe.  
 
Spółka świadczy wymienione usługi w sposób kompleksowy: 

1. projektuje rozwiązania,  
2. realizuje wdrożenia,  
3. aktualizuje i wspiera w zakresie serwisu technicznego,  
4. udziela wsparcia technicznego (tzw. HelpDesk), 
5. przeprowadza szkolenia.  

 
W trakcie współpracy z klientem Spółka zapewnia klientowi doradztwo dwufazowe – tzw. doradztwo strategiczne 
przy optymalnym doborze rozwiązania informatycznego oraz doradztwo eksploatacyjne - jak zaprojektować, 
zbudować i uruchomić infrastrukturę informatyczną w przedsiębiorstwie klienta. 
 
Zakres dostarczanych przez Spółkę systemów i rozwiązań dzieli się na następujące grupy:  

 systemy serwerowe i pamięci masowe,  

 systemy sieciowe, 

 instalacje teletechniczne, 

 usługi outsourcingowe i serwisowe, 

 sprzedaż pozostała.  
W zależności od specyfikacji konkretnego zlecenia Spółka realizuje projekty z wykorzystaniem jedynie własnych 
pracowników lub zlecając poszczególne zadania podwykonawcom. Zlecane zadania dotyczą przede wszystkim 
prac fizycznych niezbędnych w procesie realizacji projektu. Do partnerów biznesowych spółki należą między 
innymi Cisco Systems, Hewlett Packard, Microsoft, DELL, Crowley Data Poland oraz Telekomunikacja Polska. Z 
kolei klientami Spółki są w większości duże krajowe przedsiębiorstwa lub średniej wielkości międzynarodowe 
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korporacje finansowe, produkcyjne, przemysłowe, handlowe i usługowe, przedsiębiorstwa użyteczności 
publicznej oraz z sektora administracji. Charakter oraz okres współpracy z poszczególnymi klientami jest 
zróżnicowany i zależy od specyfiki konkretnego zamówienia. 

9.  Akcjonariusze Em itenta posiadający co najmniej 10 % na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta  

 
W poniższej tabeli przedstawiono akcjonariuszy, którzy wedle najlepszej wiedzy Emitenta na dzień sporządzenia 
Dokumentu Informacyjnego posiadają co najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
 

Właściciele 
Akcje 

% w kapitale Liczba głosów % w głosach 
Seria Liczba 

Surfland Sp. z o.o. sp. k. 
A 

D 

1 099 400 

1 404 832          
74,50 %             2 504 232     74,50 % 

Pozostali 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

11 400 

11 400 

29 134 

80 000 

250 000 

475 000 

25,50 % 856 934 25,50 % 

Razem: 3 361 166     100 %           3 361 166     100 % 

10.  Informacje dodatkowe  

10.1   Kapitał zakładowy  

 
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu zarejestrowany kapitał zakładowy Emitenta wynosi 3.361.166,00 
zł (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na: 
 

a) 1.099.400 (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela 
serii A, o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda akcja,  

b) 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 
(jeden) złoty każda akcja, 

c) 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 
(jeden) złoty każda akcja, 

d) 1.433.966 (jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) akcji 
zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, 

e) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) 
złoty każda akcja, 

f) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 
(jeden) złoty każda akcja, 

g) 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości 
nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja. 

 

Kapitał zakładowy został opłacony w pełni. 

10.2  Dokumenty korporacyjne Emitenta udostęp nione do wglądu  

 
Statut Emitenta dostępny jest na stronie Emitenta: www.ssk.com.pl/Dokumenty_i_prezentacje/tabid/188/ 
Default.aspx oraz w siedzibie Emitenta. 
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Emitenta podawane są do publicznej wiadomości w drodze 
raportów bieżących zamieszczanych na stronie internetowej rynku NewConnect www.newconnect.pl i na stronie 
Emitenta: www.ssk.com.pl/Raporty_bie%C5%BC%C4%85ce/tabid/191/Default.aspx 
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W siedzibie Emitenta dostępne są protokoły z Walnych Zgromadzeń Emitenta. Zgodnie z art. 421 § 3 KSH 
akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd Spółki 
odpisów uchwał. 

11.  Informacja o miejscu udostępnienia  dokumentów  
 
Ostatni udostępniony do publicznej wiadomości publiczny dokument informacyjny dla instrumentów tego 
samego rodzaju co instrumenty finansowe objęte niniejszym Dokumentem Informacyjnym, to dokument 
informacyjny obejmujący wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu akcji serii E, serii F, serii G oraz 
praw do akcji serii G. Dokument ten został sporządzony na dzień 20.07.2011 r. i udostępniony na stronie 
internetowej www.newconnect.pl w dniu 02.08.2011 oraz na stronie internetowej Emitenta: 
www.ssk.com.pl/Dokumenty_i_prezentacje/tabid/188/Default.aspx Okresowe raporty finansowe Emitenta są 
publikowane na stronie internetowej Organizatora Rynku NewConnect www.newconnect.pl, na stronie 
internetowej Emitenta: www.ssk.com.pl/Raporty_okresowe/tabid/192/Default.aspx oraz udostępnione 
w siedzibie Emitenta. 

12.  Definicje  skrótów  
  
KDPW, Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

Kodeks spółek handlowych, 
KSH 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, 
z późn. zm.) 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

NWZ, Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna z 
siedzibą we Wrocławiu 

NC, NewConnect, rynek 
NewConnect 

Alternatywny System Obrotu w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod 
nazwą NewConnect 

PLN, zł, złoty złoty — jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 

Dokument Informacyjny, 
Dokument 

Niniejszy jedynie prawnie wiążący dokument sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 
Regulaminu ASO 

Regulamin ASO, Regulamin 
NewConnect 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu 
Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.) 

Rynek NewConnect, 
NewConnect, Alternatywny 
System Obrotu, ASO 

Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt.  2) Ustawy o obrocie, 
organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą 
NewConnect, działający od 30 sierpnia 2007 r. 

Spółka, Surfland Systemy 
Komputerowe Spółka Akcyjna, 
Surfland Systemy 
Komputerowe S.A., Surfland 
Systemy Komputerowe, 
Emitent 

Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

Statut, Statut Emitenta, Statut 
Spółki 

Statut Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

Ustawa o obrocie, Ustawa o 
obrocie instrumentami 
finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 
183, poz. 1538, z późn. zm.) 

Ustawa o ochronie konkurencji 
i konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 
331, z późn. zm.) 

Ustawa o ofercie, Ustawa o 
ofercie publicznej 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.) 

WZ, WZA, Walne 
Zgromadzenie, Walne 
Zgromadzenie Spółki 

Walne Zgromadzenie Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna z siedzibą we 
Wrocławiu 

Zarząd, Zarząd Spółki, Zarząd 
Emitenta 

Zarząd Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 
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