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Dane o  instrumentach f inansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym 
systemie obrotu:  
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
wprowadzane jest:  

a. 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł  
(jeden złoty) każda, 

b. 250.000 (dwieście pięddziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł 
(jeden złoty) każda, 

c. 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięd tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości 
nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 

d. 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięd tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G  
o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. 
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I. Czynniki ryzyka 
 

Inwestorzy, którzy zamierzają podjąd decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi oferowanymi 
w drodze oferty prywatnej przez Emitenta, powinni przeanalizowad czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo 
opisane w niniejszym Dokumencie Informacyjnym. 
Ziszczenie się dowolnego z nich, może mied negatywny wpływ na działalnośd prowadzoną przez Emitenta  
i jego wyniki finansowe.  
Emitent zawarł w Dokumencie Informacyjnym wszystkie znane mu w dniu zatwierdzenia Dokumentu czynniki 
ryzyka. Emitent nie wyklucza, że mogą istnied inne czynniki dotychczas nierozpoznane przez Spółkę, które 
mogą mied w przyszłości negatywny wpływ na jego działalnośd. 
Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieostwem ich 
zaistnienia ani oceną ich ważności. 

1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalnośd 

 
Ryzyko związane z  sytuacją  makroekonomiczną Polski  
Emitent koncentruje swoją działalnośd 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 działalnośd 
Emitenta, zaliczają się między innymi: tempo wzrostu i wartośd PKB, poziom nakładów inwestycyjnych w 
przedsiębiorstwach, poziom inflacji, wartośd zamówieo publicznych na rozwiązania informatyczne oraz stopy 
procentowe. Pogorszenie się sytuacji makroekonomicznej może mied negatywny wpływ na popyt na 
oferowane przez Emitenta produkty i usługi, a w konsekwencji na wyniki finansowe oraz perspektywy 
rozwoju Emitenta. 
 
Ryzyko zmiennośc i  stóp procentowych  
Emitent finansuje swoją działalnośd 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 dzieo zatwierdzenia Dokumentu 
Informacyjnego wielkośd zadłużenia oraz wysokośd 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 wzrosnąd poziom ponoszonych kosztów finansowych związanych  
z działalnością Spółki. 
 

Ryzyko związane z  nasileniem konkurencj i ,  w tym konsolidac ją  rynku   
Znaczny wpływa na działalnośd Emitenta ma nasilająca się konkurencja w branży informatycznej. Najważniejsi 
konkurenci Spółki zostali wymienieni w opisie rynku działania Emitenta (Dział IV, pkt 6.3). Podmioty 
konkurencyjne rozwijają się zarówno organicznie, jak i poprzez konsolidację rynku. Istnieje ryzyko,  
że nasilająca się konkurencja oraz konsolidacja rynku wpłynie w przyszłości negatywnie na funkcjonowanie, 
sytuację finansową oraz stopieo realizacji strategii rozwoju Spółki. 
W celu ograniczenia ryzyka związanego z nasileniem konkurencji Spółka zamierza m. in. wprowadzid do oferty 
własne produkty oraz produkty niszowe, a także zbudowad sied partnerską. Zgodnie ze strategią rozwoju, 
zawartą w niniejszym Dokumencie Informacyjnym (Dział IV, pkt 6.4). Spółka w celu zwiększenia skali 
działalności, a tym samym zwiększenia potencjału konkurencyjnego, zamierza także podjąd działania mające 
na celu konsolidację rynku. Zarząd Spółki zamierza koncentrowad 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 2010 r. ponad 40 % przychodów ze sprzedaży Emitenta pochodziło z realizacji projektów 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 wartośd przyznawanych środków dla potencjalnych 
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klientów Spółki lub sposób ich pozyskiwania może ograniczyd liczbę klientów Emitenta, a w konsekwencji 
negatywnie wpłynąd na wynik finansowy Spółki.  
 

Ryzyko zmian przepisów podatkowych  
Częste zmiany oraz brak jednoznacznej wykładni krajowych przepisów podatkowych stanowią dla Emitenta 
istotne źródło ryzyka. Niestabilnośd systemu podatkowego i związane z nią próby wprowadzania nowych 
uregulowao mogą okazad się niekorzystne dla Spółki oraz odbiorców jej usług, co w konsekwencji może 
przełożyd 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 
mied 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 wykluczyd. 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 mied pośredni lub bezpośredni wpływ na działalnośd Emitenta. Istnieje zatem ryzyko,  
że wprowadzone zmiany przepisów prawnych mogą negatywnie wpłynąd na działalnośd oraz sytuację 
finansową Spółki. 
 

2. Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta 

 
Ryzyko wprowadzania  nowych produktów oraz  rozwoju  istn iejących  
Branża informatyczna charakteryzuje się dynamicznym rozwojem technologicznym, w tym między innymi 
sposobów przetwarzania, przesyłania i gromadzenia danych. Ciągłe zmiany rozwiązao technologicznych 
sprawiają, iż cykl życia produktów w sektorze informatycznym jest stosunkowo krótki. Wymusza to na 
spółkach koniecznośd stałego unowocześniania oferowanych produktów i usług, oraz opracowywania nowych 
rozwiązao. 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 pracowad w 
przyszłości,  spotka się z pozytywną reakcją odbiorców.  
 
Ryzyko związane z  koncentrac ją  źródeł  przychodów Emitenta  
Emitent prowadzi swoją działalnośd głównie na obszarze województwa dolnośląskiego, na terenie którego  
w 2010 r. generowanych było prawie 80 % przychodów ze sprzedaży Spółki. Istnieje ryzyko, że w przypadku 
wystąpienia nagłych, intensywnych działao sprzedażowych/marketingowych podmiotów konkurencyjnych 
oraz wystąpienia innych czynników o charakterze lokalnym, sytuacja finansowa Emitenta może ulec nagłemu 
pogorszeniu. 
Dodatkowo największy udział w strukturze przychodów Emitenta za rok 2010 (41,1 % przychodów ze 
sprzedaży) stanowiły zamówienia instytucji publicznych, które do sfinansowania projektów wykorzystywały 
między innymi środki pozyskane z Unii Europejskiej. Dostawcy rozwiązao i sprzętu komputerowego dla 
instytucji publicznych są wyłaniani w organizowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. 
Istnieje ryzyko, że Emitent nie będzie w przyszłości w stanie zaoferowad 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 2010 r. ponad 10 % przychodów ze sprzedaży Emitenta pochodziło od jednego klienta. Pięciu klientów dla 
których Emitent realizował usługi i sprzedał w 2010 r. sprzęt komputerowy wygenerowało około 40% 
wszystkich przychodów ze sprzedaży Spółki. Istnieje zatem ryzyko, że w przypadku zakooczenia współpracy 
przez któregoś z odbiorców sytuacja finansowa Emitenta może ulec okresowemu pogorszeniu. 
 
 



                                           

          Dokument Informacyjny Surfland Systemy Komputerowe S.A. 

Strona | 7  
 

Odbiorca 
Udział w przychodach ze 
sprzedaży w 2010 r. 

Odbiorca 1 13,85% 

Odbiorca 2 9,61% 

Odbiorca 3 7,06% 

Odbiorca 4 4,99% 

Odbiorca 5 4,55% 

Źródło: Emitent 

 
W celu ograniczenia ryzyka koncentracji klientów Zarząd Emitenta, zgodnie z informacją zawartą w strategii 
rozwoju (Dział IV, pkt 6.4), zamierza podjąd 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 działao 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 pozyskad nowych zamówieo, 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 byd realizowanie 
nierentownych przedsięwzięd. 
Branie udziału w przetargach wymaga od uczestników wpłaty wadiów o określonej wartości. Istnieje ryzyko, 
że w przyszłości wartośd wadiów może ulec zwiększeniu, czego efektem mógłby byd 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 Preferred Partner, 

 Microsoft Silver Midmarket Solution Provider, 

 VMware Enterprise Partner, 

 Business Partner IBM,  

 DELL Registered Partner, 

 Certyfikowany Partner Reichle&de-Massari /R&Mfreenet Authorized Designer,  

 Certyfikowany Instalator Systemu Okablowania Digitus Professional, 

 Certyfikowany Instalator Molex Premise Networks, 

 Eaton Authorized Reseller. 

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 spełnid wymagania stawiane przez danego producenta. Do głównych wymagao stawianych 
przez partnerów zaliczają się m.in. koniecznośd 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 byd zaprzestanie 
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współpracy i utrata certyfikatu lub tytułu partnerskiego. W konsekwencji negatywnie wpłynęłoby to na ofertę 
Spółki, osiągane wyniki finansowe oraz możliwośd 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 wymagao, 
posiadając odpowiednią kadrę handlową i techniczną oraz bogate portfolio klientów, Spółka jest w stanie 
utrzymad/przedłużyd 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 uzupełnid braki kadrowe. W opinii Zarządu 
ewentualna utrata któregoś z certyfikatów w większości przypadków miałaby dla Spółki wymiar wyłącznie 
wizerunkowy.  
 
Ryzyko związane z  zakooczeniem współpracy przez  dostawców rozwiązao n iszowych  
Zgodnie z informacją zawartą w strategii rozwoju (Dział IV, pkt 6.4) Spółka pracuje obecnie nad budową 
kanału sprzedaży następujących rozwiązao niszowych: 

 System monitoringu naprężeo 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 rozwiązao niszowych, a umowa z dostawcami 
została zawarta na czas nieokreślony z 60 dniowym terminem wypowiedzenia. Istnieje ryzyko, że  
w przyszłości dostawcy tych rozwiązao nie będą zainteresowani dalszą współpracą z Emitentem, bądź liczba 
partnerów handlowych, oferujących opisane rozwiązania wzrośnie, co mogłoby negatywnie wpłynąd na 
wielkośd przychodów ze sprzedaży Spółki, a w konsekwencji na jej sytuację finansową. 
 
Ryzyko utraty kluczowych pracowników  
Bieżąca działalnośd 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 wpłynąd na bieżące funkcjonowanie Spółki, liczbę klientów oraz zdolnośd do 
realizacji określonych zamówieo. W rezultacie sytuacja finansowej Emitenta może ulec pogorszeniu. 
W celu ograniczenia ryzyka utraty kluczowych pracowników Zarząd Emitenta stosuje szereg działao mających 
na celu związanie pracowników ze Spółką, m. in:  

 Program Partnerski dla kadry zarządzającej, 
 System premiowy za realizację planów handlowych,  
 System premiowy za realizację projektów,  
 Coroczny plan szkoleo (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 możliwośd 
skorzystania z kilkumiesięcznego okresu karencji na uzupełnienie braków kadrowych, w czasie którego 
Emitent 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. 
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Ryzyko utraty kluczowych dostawców  
W 2010 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 2010 r. 

Dostawca 1 14,69% 

Dostawca 2 13,30% 

Dostawca 3 10,87% 

Dostawca 4 8,73% 

Dostawca 5 8,37% 

Źródło: Emitent 

 
Udział największych dziesięciu dostawców w wartości wszystkich zakupów Spółki w 2010 r. wyniósł 73,3 %. 
Istnieje ryzyko utraty wybranych dostawców, czego efektem mogą byd m. in. trudności w realizacji i 
pozyskiwaniu nowych projektów. W konsekwencji mogłoby to negatywnie wpłynąd na sytuację finansową 
Emitenta. 
 
Ryzyko związane ze współpracą z podwykonawc ami 
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 byd 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 komputerowy. 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 wartośd. 
W celu ograniczenia ryzyka związanego z zapasami Emitent na bieżąco monitoruje logistyczny system 
zamówieo, a magazynowany sprzęt jest weryfikowany pod względem częstości i powtarzalności zamówieo. 
Zarząd Emitenta wskazuje także, że w większości są to produkty katalogowe, których sprzedaż może zostad 
zrealizowana szybciej niż produktów nie katalogowych. 
 
Ryzyko związane z  realizowanymi projektami ,  w tym wadliwym działaniem 
oferowanych systemów  i  rozwiązao  
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 działad 
wadliwie, a w konsekwencji narazid klientów Spółki na straty finansowe. Istnieje także ryzyko wystąpienia 
zwłoki w realizacji zamówieo. Spółka nie może w takich sytuacjach wykluczyd zaistnienia wobec niej roszczeo 
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 wartośd nie była istotny dla działalności Spółki, a ich charakter incydentalny. Ostatnia taka 
sytuacja miała miejsce w 2009 r., a wysokośd kary nie przekroczyła 10 tys. zł.  
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Ryzyko związane z  sezonowością  sprzedaży  
Podobnie jak wśród większości podmiotów z branży informatycznej przychody ze sprzedaży Emitenta 
charakteryzuje sezonowośd, 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 
koocowy całego roku. Istnieje zatem ryzyko, iż w przypadku odnotowania słabego wyniku w czwartym 
kwartale Spółka może osiągnąd słaby wynik koocowy 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 dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent był właścicielem 16 521 400 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 dzieo bilansowy według średniej z kursów 
zamknięcia z wszystkich notowao ostatniego miesiąca danego okresu rozrachunkowego. Istnieje ryzyko, że ze 
względu zmiennośd kursów akcji spółki OneRay w przyszłości, wynik finansowy netto Emitenta, również 
będzie podlegał istotnym wahaniom. 
 
Ryzyko związane z  realizac ją prognoz f inansowych  
W Dziale IV, pkt. 6.6 zamieszone zostały prognozy finansowe Emitenta. Zarząd Emitenta sformułował 
prognozy z uwzględnieniem wykorzystania środków pozyskanych w wyniku emisji akcji serii E, serii F i serii G 
na realizację celów emisyjnych oraz z uwzględnieniem wybranych czynników zależnych oraz niezależnych od 
Spółki. Istnieje ryzyko, że przyjęte do prognozy finansowej założenia lub ich częśd okażą się w przyszłości 
niezgodne ze stanem faktycznym, a w rezultacie Emitent nie będzie w stanie zrealizowad prognoz 
finansowych. 
 

Ryzyko związane z  wielkośc ią należnośc i  z  tytułu  dostaw i  usług  

Emitent stosuje przy sprzedaży odroczone terminy płatności. Należności z tytułu dostaw i usług stanowią 
prawie 40% wszystkich aktywów Spółki. Istnieje zatem ryzyko, że w sytuacji realizacji płatności przez 
kontrahentów z opóźnieniem lub brakiem płatności, płynnośd finansowa Spółki może ulec pogorszeniu. 
Mogłoby to istotnie wpłynąd na zdolnośd Emitenta do kontynuowania działalności. 
W opinii Zarządu obecny poziom należności z tytułu dostaw i usług jest charakterystyczny dla prowadzonej 
działalnośd, 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 wartośd należności uwzględniając stopieo prawdopodobieostwa 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 
prawdopodobieostwa 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 występowad 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 mied charakter niezawiniony (np. ujawnienie wady 
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prawnej posiadanej licencji) lub zawiniony. Ewentualne postępowania sądowe mogą byd kosztowne i mogą 
zakooczyd się wyrokiem zasądzającym odszkodowanie. W przypadku wyroku zasądzającego odszkodowanie 
od klienta Emitenta, nie można wykluczyd wystąpienia klienta z roszczeniem regresowym wobec Emitenta. 
Roszczenia wobec Emitenta dotyczące naruszenia praw własności intelektualnej mogą mied istotny 
negatywny wpływ sytuację finansową Emitenta. 
 
Ryzyko związane z  n ieskuteczną ochroną przez  Emitenta swoich  praw własnośc i 
intelektualnej  
Istnieje ryzyko, że Emitent nie będzie w stanie skutecznie przeciwdziaład 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 
wpłynąd na jego sytuację finansową poprzez pogorszenie pozycji konkurencyjnej czy koniecznośd poniesienia 
wysokich kosztów obsługi prawnej. 
 

Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu  
Na dzieo sporządzania Dokumentu Informacyjnego spółka Surfland sp. z o.o. sp. k. posiada  97,97 % 
wszystkich akcji Emitenta, dających prawo do  97,97 %  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. Po zarejestrowaniu w KRS emisji akcji serii E, serii F i serii G, stan 
posiadania akcji Emitenta przez Surfland sp. z o.o. sp. k. spadnie do 74,50 % udziału w kapitale zakładowym 
oraz do 74,50 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Nie mniej Emitent 
nadal pozostanie spółką zależną od Surfland sp. z o.o. sp. k., który będzie miał decydujący wpływ na dalsze 
funkcjonowanie oraz rozwój Emitenta. Nie można wykluczyd, że interesy Surfland sp. z o.o. sp. k. nie będą w 
sprzeczności z interesami pozostałych akcjonariuszy. 
 

Ryzyko związane ze zobowiązaniami warunkowymi  
Na dzieo 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 

16.05.2011 
 (w PLN) 

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

Weksel in blanco w wysokości 
zadłużenia z tytułu najmu 

0,00 zł 0,00 zł 

Zobowiązanie warunkowe z tytułu 
zawartych umów leasingowych z 
Pekao Leasing S.A. 

Weksle in blanco w wysokości 
zadłużenia z tytułu leasingu 

93 723,04 zł 51 794,31 zł 

Zobowiązanie warunkowe z tytułu 
umowy na dostawę towarów 

Weksel in blanco w wysokości 
zadłużenia z tytułu dostaw 

towarów 
349 480,21 zł 26 611,27 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 65 098 ,67 zł 

Razem: 536 273,90 zł 143 504,25zł 

Źródło: Emitent 

 

Istnieje ryzyko, że w sytuacji zrealizowania się okoliczności czyniących zobowiązania warunkowe 
wymagalnymi sytuacja finansowa Emitenta mogłaby ulec pogorszeniu. 
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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 wystąpid komplikacje powstałe na skutek omyłkowego 

skojarzenia obu podmiotów. Podobna nazwa Emitenta oraz podmiotu wobec niego dominującego może 

wprowadzad w błąd potencjalnych odbiorców oraz dostawców. Podobieostwo 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.  

3. Czynniki ryzyka związane z akcjami 

 
Ryzyko związane z  PDA  
Ryzyko to związane jest z charakterem obrotu PDA (Praw do akcji). W sytuacji niedojścia emisji akcji serii G do 
skutku, posiadacz PDA otrzyma zwrot środków pieniężnych w wysokości iloczynu liczby PDA zapisanych na 
rachunku inwestora oraz Ceny Emisyjnej, wynoszącej 2,00 zł. Zwrot środków zostanie dokonany w terminie 
do 30 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu odmawiającego rejestracji akcji serii G. Dla 
inwestorów, którzy nabędą PDA na NewConnect może to oznaczad poniesienie straty w sytuacji, gdy cena, 
jaką zapłacą na rynku wtórnym za PDA będzie wyższa od Ceny Emisyjnej. 
 
Ryzyko n iedojśc ia emisj i  akc j i  ser i i  E,  ser i i  F  i  ser i i  G do skutku  
Emisja akcji serii E, serii F i serii G nie dojdzie do skutku jeżeli:  

 w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia uchwały Zarząd nie złoży w Sądzie Rejestrowym wniosku o 
rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z emisji akcji serii E, serii F i serii 
G, albo  

 Sąd Rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi rejestracji podwyższenia kapitału 
zakładowego o dokonaną emisję akcji serii E, serii F i serii G.  

 
W przypadku niedojścia emisji do skutku kwoty wpłacone na akcje serii G zostaną zwrócone inwestorom bez 
jakichkolwiek odszkodowao lub odsetek.  
 
Ryzyko związane z  notowaniami akc j i  Emit enta na  NewConnect  - kształtowanie s ię 
przysz łego kursu  akc j i  i  p łynnośc i  obrotu  
Kurs akcji i płynnośd akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceo 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 
zapewnid, że inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyd w dowolnym terminie po satysfakcjonującej 
cenie. 
 
Ryzyko związ ane z  zawieszeniem obrotu akc jami  
Zgodnie z § 11 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może zawiesid obrót instrumentami finansowymi 
na okres nie dłuższy niż 3 miesiące:  

1. na wniosek emitenta,  
2. jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeostwo 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 zawiesid 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.  
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Nie ma podstaw do przypuszczeo, że taka sytuacja może zdarzyd 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 wykluczyd 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 bezpieczeostwo 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 zbywalnośd 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 zawiesid obrót tymi instrumentami finansowymi. 
Zgodnie z § 16 ust. 1 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może wykluczyd 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 bezpieczeostwo 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 możliwośd 
zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeostwa 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 Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny 
prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeostwu obrotu dokonywanego 
w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów. 
 
Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeo, że taka sytuacja może zdarzyd 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 zdawad 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 zmiennośd 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 nałożyd 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. 
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W szczególności: zgodnie z art. 176 Ustawy o obrocie w przypadkach, gdy emitent nie wykonuje lub wykonuje 
nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 157 i art. 158 tej ustawy, lub wynikające z przepisów 
wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, KNF może nałożyd na spółkę karę pieniężną w wysokości do 1.000.000 
zł. Zgodnie z art. 96 Ustawy o ofercie, w przypadkach, gdy spółka publiczna nie dopełnia obowiązków 
wymaganych prawem, a w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o ofercie, KNF 
może nałożyd  karę pieniężną w wysokości do 1.000.000 zł. 
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II. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w 
Dokumencie Informacyjnym 

1. Emitent 

 

 

 

 
 

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 zapewnid 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 
wpływad na ich znaczenie. 
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2. Autoryzowany Doradca NewConnect 

 

 

 

 

 

Nazwa (firma): INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Poznao 

Adres: 60-830 Poznao, ul. Krasioskiego 16 

Numer KRS:  0000028098 

Oznaczenie Sądu:     
Sąd Rejonowy Poznao 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, www.inwestconsulting.pl  

 
Autoryzowany Doradca, na podstawie informacji i danych przekazanych przez Emitenta, brał udział w 
sporządzaniu całego Dokumentu Informacyjnego. 
 
W imieniu Autoryzowanego Doradcy działa: 
 
 - Sebastian Huczek – Wiceprezes Zarządu. 
 
Działając w imieniu Autoryzowanego Doradcy oświadczam, że 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 mojej 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 wpływad 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.  
  

mailto:biuro@ic.poznan.pl
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III.  Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do 
alternatywnego systemu obrotu 

 

1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów 

finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeo 

co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeo lub 

świadczeo dodatkowych 

 

Informacja o wprowadz anych do obrotu instrumentach f inansowych  
 
Do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Emitent zamierza wprowadzid: 

a. 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł  
(jeden złoty) każda, 

b. 250.000 (dwieście pięddziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł 
(jeden złoty) każda, 

c. 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięd tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości 
nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 

d. 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięd tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela  
serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. 
 

Akcje serii E, serii F i serii G nie są uprzywilejowane. Nie istnieją ograniczenia umowne dotyczące zbywania 
akcji serii G.  
Akcje serii E w liczbie 80.000 zostały objęte umownym zobowiązaniem do niezbywania tych akcji (lock-up) od  
daty debiutu Spółki na rynku NewConnect do dnia 30.06.2012 r. 
Akcje serii F w liczbie 125.000 zostały objęte umownym zobowiązaniem do niezbywania tych akcji (lock-up) 
od daty debiutu Spółki na rynku NewConnect do dnia 30.06.2012 r. 
Akcje serii E, serii F i serii G nie są przedmiotem żadnych zabezpieczeo ani świadczeo dodatkowych. 
 
Na mocy uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna 
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego  poprzez 
emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z realizacją 
Programu Partnerskiego przyjętego uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Surfland Systemy 
Komputerowe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławia z dnia 20 maja 2011 roku oraz wprowadzenia akcji i 
praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki, podjęto decyzję o 
emisji 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł każda. 
 
Na mocy uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna 
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez 
emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany 
statutu Spółki podjęto decyzję o emisji 250.000 (dwieście pięddziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 
serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł każda. 
 
Na mocy uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna 
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez 
emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany 
statutu Spółki podjęto decyzję o emisji do 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięd tysięcy) akcji zwykłych na 
okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł każda. 
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Subskrypcja prywatna odbywała się w dniach 8 czerwca - 17 czerwca 2011 r.  
W wyniku zawarcia umów objęcia akcji, skutecznie objęte i opłacone zostało 80.000 sztuk akcji serii E. Akcje 
serii E zostały objęte przez 5 osób fizycznych. Cena emisyjna akcji serii E została ustalona na 1,00 zł  
(jeden złoty) każda. Wpływy z emisji akcji wyniosły 80.000 zł.  
W wyniku zawarcia umów objęcia akcji, skutecznie objęte i opłacone zostało 250.000 sztuk akcji serii F. Akcje 
serii F zostały objęte przez 1 osobę prawną. Cena emisyjna akcji serii F została ustalona na 1,00 zł (jeden złoty) 
każda. Wpływy z emisji akcji wyniosły 250.000 zł.  
W wyniku zawarcia umów objęcia akcji, skutecznie objęte i opłacone zostało 475.000 sztuk akcji serii G. Akcje 
serii G zostały objęte przez 22 osoby fizyczne i 1 osobę prawną. Cena emisyjna akcji serii G została ustalona na 
2,00 zł (dwa złoty) każda. Wpływy z emisji akcji wyniosły 950.000 zł.  
Na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego łączne szacunkowe koszty wyniosły 10.000 zł, z czego 
wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy z tytułu doradztwa nie wystąpiło. 
 
Opis  ograniczeo w swobodzie przenoszenia papierów wartośc iowych  

Ograniczenia umowne   
Akcje serii E w liczbie 80.000 zostały objęte umownym zobowiązaniem do niezbywania tych akcji (lock-up) od  
daty debiutu Spółki na rynku NewConnect do dnia 30.06.2012 r. 
Akcje serii F w liczbie 125.000 zostały objęte umownym zobowiązaniem do niezbywania tych akcji (lock-up) 
od  daty debiutu Spółki na rynku NewConnect do dnia 30.06.2012 r. 
Nie istnieją ograniczenia umowne dotyczące zbywania akcji serii G.  

Ograniczenia wynikają ce  ze  Statutu Emitenta  
Statut nie wprowadza żadnych ograniczeo w obrocie akcjami 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 zdarzeo.  
 
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 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 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 dowiedzied. 

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 czynnośd 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 zawierad również 
informacje o: 

1) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu 
finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji; 

2) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji; 
3) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego. 
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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 wykonywad 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 ograniczeo 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 
inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 
osobowości prawnej. 
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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 powodowad rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te:  

1) są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
któregokolwiek z innych paostw 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 paostwa członkowskiego, a ich cena lub wartośd 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 wartości 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, nabywad lub zbywad, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji Emitenta, praw 
pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz 
dokonywad, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących 
powodowad 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 koocem 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 zakooczenia 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 zakooczenia 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, podejmowad 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 
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z nimi powiązanych albo podejmowad czynności powodujących lub mogących powodowad 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 działalnośd 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 
bezpieczeostwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda 

jako organizator alternatywnego systemu 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 możliwośd zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego 
systemu obrotu lub bezpieczeostwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub 
naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, Giełda jako organizator alternatywnego systemu 
obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Na żądanie Komisji, 
Giełda jako organizator alternatywnego systemu obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję 
instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu 
funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeostwu 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 wiedzialnośd związane z  nab ywaniem akcj i  wynik ające  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 równowartośd 50.000.000 EUR, 

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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(1.000.000.000 euro dla łącznego światowego obrotu przedsiębiorców) został nałożony obowiązek zgłoszenia 
takiego zamiaru Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
Przy badaniu wysokości obrotu brany jest pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio 
uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do 
których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Wartośd 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 równowartośd 10.000.000 euro. 

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

1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpid 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 
przejąd 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 częśd 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 byd zakooczone 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 zostad wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są 
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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. 
Wydając zgodę na dokonanie koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może 
zobowiązad przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonad koncentracji do spełnienia 
określonych warunków lub przyjąd 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 nałożyd 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 chodby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego 
zgody. 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyd na przedsiębiorcę w drodze 
decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartośd do 50.000.000 euro, między innymi, jeżeli, 
chodby 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 nałożyd na przedsiębiorcę w drodze 
decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartośd do 10.000 euro za każdy dzieo 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, nałożyd na osobę pełniącą 
funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku 
przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięddziesięciokrotności 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, nakazad w szczególności zbycie akcji zapewniających 
kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują 
wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostad wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W 
przypadku niewykonania decyzji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, 
dokonad 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 wystąpid do 
sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu 
poprzedniego. 
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w 
szczególności okres, stopieo oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 
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Rozporządzenie  Rady Wspólnot  Europejskich dotyczące kontroli  koncentracj 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. 

Zawiadomienie Komisji Europejskiej może mied 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 euro,  

2) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln euro, chyba że każde z przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 
przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym paostwie 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 euro,  
2) w każdym z co najmniej trzech paostw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

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

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

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

działalnośd 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 zachowao 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. 

 

2. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych ze wskazaniem 

organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów 

finansowych oraz daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z 

przytoczeniem jej treści. 
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Na mocy uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna 
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego  poprzez 
emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z realizacją 
Programu Partnerskiego przyjętego uchwałą nr 9 oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii E do obrotu w 
alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod 
nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki, podjęto decyzję o emisji 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji 
zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł każda. 
 
Na mocy uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna 
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez 
emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany 
statutu Spółki podjęto decyzję o emisji 250.000 (dwieście pięddziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 
serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł każda. 
 
Na mocy uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna 
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez 
emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany 
statutu Spółki podjęto decyzję o emisji do 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięd tysięcy) akcji zwykłych na 
okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł każda. 
 
Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, serii F oraz serii G na dzieo sporządzenia 
Dokumentu Informacyjnego nie zostało zarejestrowane KRS. Wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału 
zakładowego w drodze emisji akcji serii E, serii F oraz serii G został złożony w KRS w dniu 14.07.2011 r. 
 

Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 20.05.2011 r. 

 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa 
poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z realizacją Programu Partnerskiego przyjętego 
uchwałą nr 9 oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie 
obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą 
NewConnect oraz zmiany statutu Spółki 
 
Na podstawie art. 22 ust. 1 lit. (e) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki Surfland Systemy 
Komputerowe S.A. (zwanej dalej Spółką) uchwala, co następuje: 

§ 1 
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych). 
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez 

emisję 80.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1 zł (1 złoty) każda 
(zwanych dalej "akcjami serii E"). 

3. Cena emisyjna akcji serii E wynosi 1 zł. 
4. Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do 

podziału za rok obrotowy kooczący się 31.12.2011 r. 
5. Akcje serii E pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji serii E. 
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6. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona zgodnie z założeniami Programu Partnerskiego 
przyjętego uchwałą nr 9.  

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii E do osób objętych 
Programem Partnerskim oraz do zawarcia do dnia 30.10.2011 roku z osobami, które przyjmą 
propozycję nabycia, stosownych umów. 

§ 2 
W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii 
E. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii E 
przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej 
Uchwały. 

§ 3 
1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzid akcje serii E i prawa do akcji serii E do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. 

2. Akcje serii E i prawa do akcji serii E będą miały formę zdematerializowaną. 
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych 
S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii E i praw do akcji 
serii E w celu ich dematerializacji. 

§ 4 
Walne Zgromadzenie postanawia zmienid artykuł 5 ust. 1 Spółki, który otrzymuje następujące 
brzmienie: 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.636.166,00 złotych (dwa miliony sześdset trzydzieści sześd tysięcy 
sto sześddziesiąt sześd złotych) i dzieli się na: 

a.  1.099.400 (jeden milion dziewięddziesiąt dziewięd 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 dziewiędset sześddziesiąt sześd) 
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. 

 
OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII E 

ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ 
 

Przyjęty Program Partnerski obejmujący członków Zarządu oraz kluczowych managerów ma na celu 
trwalsze związanie ich z celami spółki i realizacją przyjętej strategii. Elementem tej strategii jest 
zbudowanie wiarygodności spółki i pozyskanie środków kapitałowych nie zbędnych dla realizacji 
zamierzeo. Związanie kluczowych osób z tym procesem i zwiększenie ich zaangażowania jest 
niezbędne dla osiągnięcia sukcesu spółki w długoterminowym okresie. W związku z powyższym, 
wyłączenie prawa poboru akcji serii E leży w interesie Spółki. 

 
Uchwała nr 12  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 20.05.2011 r. 
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w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji 
prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i 
praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki 
Na podstawie art. 22 ust. 1 lit. (e) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki Surfland Systemy 
Komputerowe S.A. (zwanej dalej Spółką) uchwala, co następuje: 

§ 1 
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 250.000,00 zł (dwieście pięddziesiąt tysięcy 

złotych). 
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane 

poprzez emisję 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1 zł (1 złoty) 
każda (zwanych dalej "akcjami serii F"). 

3. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 1 zł. 
4. Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do 

podziału za rok obrotowy kooczący się 31.12.2011 r. 
5. Akcje serii F pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji serii F. 
6. Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 

§ 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub 
prawnymi. 

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii F do nie więcej niż 99 
osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które 
przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów. 

8. Określa się, że umowy objęcia akcji serii F z podmiotami wybranymi przez Zarząd, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, zostaną zawarte do dnia 30.10.2011 r. 

§ 2 
W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii 
F. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii F 
przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej 
Uchwały. 

§ 3 
1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzid akcje serii F i prawa do akcji serii F do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. 

2. Akcje serii F i prawa do akcji serii F będą miały formę zdematerializowaną. 
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych 
S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii F i praw do akcji 
serii F w celu ich dematerializacji. 

§ 4 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji 
oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz 
wprowadzenia akcji serii F i praw do akcji serii F do  
obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do: 

 określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, 

 dokonania ewentualnego podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania 
przesunięd akcji pomiędzy transzami, 

 zawarcia umów o objęcie akcji, 
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§ 5 
Walne Zgromadzenie postanawia zmienid artykuł 5 ust. 1 Spółki, który otrzymuje następujące 
brzmienie: 

 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.886.166,00 złotych (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześd 
tysięcy sto sześddziesiąt sześd złotych) i dzieli się na: 
a)  1.099.400 (jeden milion dziewięddziesiąt dziewięd 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 dziewiędset sześddziesiąt sześd) 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 pięddziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 

1 (jeden) złoty każda akcja. 
 
 

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII F 
ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ 

 
Emisja akcji serii F ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla prowadzenia działalności Spółki. 
Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego 
kapitału. Docelowo, akcje Spółki mają byd notowane na rynku NewConnect. W związku z 
powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii F leży w interesie Spółki. 
 

Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 20.05.2011 r. 

 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji 
prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i 
praw do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki 
Na podstawie art. 22 ust. 1 lit. (e) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki Surfland Systemy 
Komputerowe S.A. (zwanej dalej Spółką) uchwala, co następuje: 

§ 1 
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 475.000 zł (czterysta 

siedemdziesiąt pięd tysięcy złotych). 
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez 

emisję nie więcej niż 475.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł 
(jeden złoty) każda (zwanych dalej "akcjami serii G"). 

3. Cena emisyjna akcji serii G wynosi 2 zł. 
4. Akcje serii G uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do 

podziału za rok obrotowy kooczący się 31.12.2011 r. 
5. Akcje serii G pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji serii G. 
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6. Emisja akcji serii G zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 
2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub 
prawnymi. 

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii G do nie więcej niż 99 
osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą 
propozycję nabycia, stosownych umów. 

8. Określa się, że umowy objęcia akcji serii G z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną 
zawarte do dnia 30.10.2011 r. 

§ 2 
W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii 
G. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii G 
przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej 
Uchwały. 

§ 3 
1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzid akcje serii G i prawa do akcji serii G do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. 

2. Akcje serii G i prawa do akcji serii G będą miały formę zdematerializowaną. 
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych 
S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii G i praw do akcji 
serii G w celu ich dematerializacji. 

§ 4 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia  szczegółowych warunków emisji 
oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz 
wprowadzenia akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
NewConnect, w tym w szczególności do: 

 określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, 

 dokonania podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięd akcji 
pomiędzy transzami, 

 zawarcia umów o objęcie akcji, 

 złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu 
spółek handlowych. 

 
§ 5 

Walne Zgromadzenie postanawia zmienid art. 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące 
brzmienie: 

 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.361.166,00 złotych (trzy miliony trzysta 
sześddziesiąt jeden tysięcy sto sześddziesiąt sześd złotych) i dzieli się na: 

a) 1.099.400 (jeden milion dziewięddziesiąt dziewięd 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 dziewiędset sześddziesiąt sześd) 
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, 
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f) 250.000 (dwieście pięddziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości 
nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, 
g) nie więcej niż 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięd tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 
serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja. 
 

 
OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII G 

 
Emisja akcji serii G ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla prowadzenia działalności Spółki. 
Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego 
kapitału. Docelowo, akcje Spółki mają byd notowane na rynku NewConnect. W związku z 
powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii G leży w interesie Spółki. 

3. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie 

 
Wszystkie akcje Emitenta są tożsame w prawie do dywidendy i uczestniczą w dywidendzie począwszy od 
wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kooczący się 31 grudnia 2011 r.  
W wypadku podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy, będzie ona wypłacana w złotych polskich. 
 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 20 maja 2011 roku podjęło uchwałę nr 8, zgodnie z którą zysk netto 
osiągnięty za rok 2010, w wysokości 259.689,42 zł (słownie: dwieście pięddziesiąt dziewięd tysięcy sześdset 
osiemdziesiąt dziewięd złotych 42/100) zostanie w całości przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego. 
 
Zarząd Emitent wskazuje, że w kolejnych latach planuje rekomendowad Walnemu Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy wypłatę dywidendy z zysku, jednak warunkuje to aktualnymi potrzebami inwestycyjnymi Spółki. 

4. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji 

 
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 pierwszeostwa 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 pierwszeostwa 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 pozbawid 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 byd wyznaczony 
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na dzieo 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 stosowad 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 odbyd 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 odbyd się w terminie do kooca czerwca. 

Szczegółowo, uprawnienia akcjonariuszy zaprezentowano poniżej. 
 
 

4.1. Uprawnienia o charakterze korporacyjnym 

 
Kodeks Spółek Handlowych  

Kodeks spółek handlowych regulując stosunki w spółkach akcyjnych przewiduje dla wspólników 
(akcjonariuszy) kilka kategorii uprawnieo 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. 

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 
częśd kapitału zakładowego: na podstawie art. 400 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze 
reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta mogą żądad zwołania 
NWZ Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego 
Zgromadzenia; statut może upoważnid do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 
akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Wyżej 
wymienione żądanie, należy złożyd 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, upoważnid 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 zwoład 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 żądad 
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie 
powinno zostad zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym 
terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierad uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej 
proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostad złożone w postaci elektronicznej. 
Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym 
terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosid 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 zgłaszad Spółce na piśmie lub 
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw 
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wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostad 
wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 KSH). Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na 
stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszad projekty 
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

 Statut może upoważnid 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 zostad 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 byd dokonane co najmniej na dwadzieścia sześd 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 (dzieo rejestracji uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu). Dzieo 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 postad 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 zakooczeniem tego dnia. Zamiast akcji może byd złożone zaświadczenie wydane na 
dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na 
terytorium Unii Europejskiej lub paostwa 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 tydzieo przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może przenosid 
akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem 
zakooczenia Walnego Zgromadzenia. Statut może dopuszczad udział w Walnym Zgromadzeniu przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

    

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



                                           

          Dokument Informacyjny Surfland Systemy Komputerowe S.A. 

Strona | 33  
 

 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 złożyd do Zarządu 
Spółki. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpid 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 
podpisad listę i wyłożyd ją do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Na wniosek 
akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa powyżej lista obecności powinna byd 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 częśd 
akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 
przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyd 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 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 wytoczyd 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 wnieśd 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 zawiesid postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu 
rozprawy, podczas której akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, będzie miał 
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możliwośd 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 byd 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 zawiesid postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu 
rozprawy, podczas której akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, będzie miał 
możliwośd 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 odmówid udzielenia informacji, gdy:  

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

 mogłoby narazid Członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub 
administracyjnej,  

Ponadto zgodnie z art. 428 § 3 KSH w uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielid akcjonariuszowi 
Spółki żądanej przez niego informacji na piśmie nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia 
zakooczenia Walnego Zgromadzenia. Przy uwzględnieniu ograniczeo wynikających z art. 428 § 2 KSH 
dotyczących odmowy udzielenia informacji, Zarząd może udzielid akcjonariuszowi informacji 
dotyczących Emitenta poza Walnym Zgromadzeniem. Informacje podawane poza Walnym 
Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji, powinny 
zostad ujawnione przez Zarząd na piśmie w materiałach przekładanych najbliższemu Walnemu 
Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, że materiały mogą nie obejmowad 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 handlowych), wniosek do sądu rejestrowego, należy złożyd w terminie tygodnia od 
zakooczenia Walnego Zgromadzenia, na którym akcjonariuszowi odmówiono udzielenia żądanych 
informacji. Akcjonariusz może również złożyd 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 żądad również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jakie 
posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumieo z innymi 
osobami. 

 
Ustawa o oferc ie publicznej  i  Ustawa o  obroc ie  
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Zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie dokumentem potwierdzającym fakt posiadania uprawnieo 
inkorporowanych w zdematerializowanej akcji na okaziciela jest imienne świadectwo depozytowe, które 
może byd 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 dodad, 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 wystąpid o wyznaczenie wskazanego 
podmiotu jako rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały. 

 

4.2. Uprawnienia o charakterze majątkowym 

 
Do uprawnieo 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 byd wyznaczony 
na dzieo 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 stosowad 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 odbyd 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 odbyd się w terminie do kooca 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. 
Statut Emitenta nie zawiera postanowieo odnośnie warunków odbioru dywidendy regulujących 
kwestię odbioru dywidendy w sposób odmienny od postanowieo Kodeksu spółek handlowych i 
regulacji KDPW, w związku z czym w tym zakresie u Emitenta obowiązywad będą warunki odbioru 
dywidendy ustalone zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych. 
Emitent zobowiązany jest poinformowad KDPW (przekazad 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 (§124 Szczegółowych Zasad Działania KDPW). Termin ustalenia dywidendy i termin 
wypłaty należy uzgodnid uprzednio z KDPW. Zgodnie z § 124 pkt.  2 Szczegółowych Zasad Działania 
KDPW, dzieo wypłaty dywidendy może przypadad 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 

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
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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 ograniczeo 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, skorzystad 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 służyd 
ustaleniu przez płatnika (Emitenta) czy ma on prawo zastosowad stawkę ustaloną we właściwej 
umowie międzynarodowej, bądź zwolnienie, czy też potrącid 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 żądad stwierdzenia nadpłaty i 
zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego.     

- prawo pierwszeostwa 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 pierwszeostwa 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 pozbawid 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 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 możliwośd 
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 zakooczyd interesy 
bieżące Spółki, ściągając jej wierzytelności, wypełnid zobowiązania ciążące na Spółce i upłynnid 
majątek Spółki, o czym mowa w art. 468 § 1 KSH. W myśl art. 474 § 1 KSH, po zaspokojeniu lub 
zabezpieczeniu wierzycieli Spółki może nastąpid podział pomiędzy akcjonariuszy majątku Spółki 
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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. 
Wielkośd wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i 
wartośd 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).  

     

5. Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w 

przyszłości 

 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 20 maja 2011 roku podjęło uchwałę nr 8, zgodnie z którą zysk netto 
osiągnięty za rok 2010, w wysokości 259.689,42 zł (słownie: dwieście pięddziesiąt dziewięd tysięcy sześdset 
osiemdziesiąt dziewięd złotych 42/100) zostanie w całości przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego. 
 
Zarząd Emitent wskazuje, że w kolejnych latach planuje rekomendowad Walnemu Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy wypłatę dywidendy, jednak uzależnia to od aktualnych potrzeb inwestycyjnych Spółki 
 

6. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i 

obrotem instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym, w tym 

wskazanie płatnika podatku 

 

6.1. Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy 

 

Podatek od dochodu uzyskanego z dywidendy uregulowany jest Ustawą o podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawy te przewidują obowiązek 
uiszczenia podatku dochodowego (w wysokości 19%) od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z 
tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty, 
które nie mają siedziby lub zarządu na terytorium RP również podlegają obowiązkowi, o którym mowa 
powyżej - stawka podatku jest taka sama (19%), chyba że umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu 
opodatkowaniu zawarta z krajem miejsca siedziby lub zarządu podatnika stanowi inaczej. 
 
Podatek od dochodów z  tytułu  dywidend i  innych udziałów w zyskach Emitenta od osób 
prawnych 
Zgodnie z art. 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmiot, który dokonuje wypłat 
należności z tytułów udziału w zyskach osób prawnych (Emitent), zobowiązany jest, jako płatnik, pobierad, w 
dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Kwoty pobranego podatku 
przekazywane są przez płatnika w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano 
podatek, na rachunek właściwego urzędu skarbowego. 
Zgodnie z art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku dochodowego 
dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli 
spełnione są łącznie następujące warunki: 

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

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

3) spółka, o której mowa w pkt  2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 15 % udziałów (akcji) w kapitale 
spółki, o której mowa w pkt  1. Po 31 grudnia 2008 r. wystarczający do zastosowania zwolnienia 
będzie udział 10%, 

4) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach 
osób prawnych jest: 

a) spółka, o której mowa w pkt 2, albo 
b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2. 

Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz 
inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której 
mowa powyżej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania 
udziałów (akcji), w wysokości określonej powyżej w pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z 
tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania 
udziałów (akcji), w wysokości określonej powyżej w pkt.3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o 
której mowa powyżej w pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od 
dochodów (przychodów) z dywidend w wysokości 19 % dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia 
po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. 
 
Podatek od dochodów z  tytułu  dywidend i  innych udziałów w zyskach Emitenta od osób 
f izycznych 
Podmiot dokonujący wypłat z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału  
w zyskach osób prawnych na rzecz osób fizycznych (właściwe biuro maklerskie), obowiązany jest jako płatnik 
pobierad w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek w wysokości 19%. Pobrany podatek 
przekazywany jest przez biuro maklerskie na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego do 20 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu pobrania podatku. Dochodów (przychodów) z dywidend i innych 
przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na 
zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
 

6.2. Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji 

 

Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez  osoby prawne  
Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży akcji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym 
od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, tj. 
kwotą uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie 
lub objęcie akcji. Dochód ze sprzedaży akcji łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na 
zasadach ogólnych. 
Zgodnie z art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały akcje, 
zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc deklaracji 
podatkowej o wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania 
na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych  
od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od 
dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące 
tego roku. 
Podatnik może również wybrad uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 
6-7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki podatkowej, 
wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma 
zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu 
zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez 
właściwy organ administracji podatkowej. 
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Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez  osoby f izyczne  
Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów 
wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z 
odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowośd prawną (...) podatek dochodowy wynosi 19 
proc. uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od 
przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów 
finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy 
się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. 
Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest: 

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

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów 
wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o publicznym obrocie papierami 
wartościowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt.  38a, 

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

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

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

 
Po zakooczeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 
45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazad dochody uzyskane w roku 
podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych 
instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia 
udziałów w spółkach mających osobowośd prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających 
osobowośd prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż 
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana częśd, i obliczyd należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych). 
Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki 
podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma 
zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu 
zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez 
właściwy organ administracji podatkowej. 
 

6.3. Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, iż zwolniona jest od podatku od 
czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi:  

a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,  
b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,  
c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,  
d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy 

inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego - w 
rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 
Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.2).  

Jednak, gdy akcje będące w obrocie w alternatywnym systemie obrotu zbywane są bez zachowania ww. 
warunków, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od takiej transakcji wynosi 1%. W terminie 14 dni 
od dnia powstania obowiązku podatkowego należy uiścid podatek od czynności cywilnoprawnych oraz złożyd 
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deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy, w myśl art. 4 Ustawy o 
podatku od czynności cywilnoprawnych, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. 
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IV. Dane o Emitencie i jego działalności  

1. Podstawowe dane o Emitencie 

1.1. Dane teleadresowe 

 

 
 

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 został utworzony na czas nieoznaczony. 
 

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

 
Emitent został utworzony na podstawie prawa polskiego, w szczególności na podstawie Kodeksu spółek 
handlowych.  
 
W dniu 12 grudnia 1997 r. zawiązana została spółka Surfland – Systemy Komputerowe Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. Surfland – Systemy Komputerowe sp. z o.o. została wpisana do 
rejestru handlowego dział B Ns Rej. H 7554 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna VI Gospodarczy 
Rejestrowy w dniu 16 lutego 1998 r. Następnie Uchwałą Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z dnia 19 
czerwca 2001 r., postanowiono o przekształceniu formy prawnej w spółkę akcyjną. Obrady Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników zaprotokołował asesor notarialny Bartosz Mastemak zastępca notariusza 
Wojciecha Kamioskiego, za Repertorium A nr 6087/2001.  
 
Emitent jako Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna został wpisany do Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod 
numerem 0000023205 w dniu 13 sierpnia 2001 r. 
 
 
 
 

mailto:kontakt@internetworks.pl
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1.3. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru 

   
Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 
sierpnia 2001 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023205. 
 

2. Krótki opis historii Emitenta 

Data Wydarzenie 

Grudzieo 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. 

Grudzieo 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. 

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). 

Źródło: Emitent 
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3. Określenie rodzajów i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasad ich 

tworzenia 

 

3.1. Określenie rodzaju i wartości kapitałów własnych Emitenta 

 
Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa w Spółce na kapitały 
własne składają się: 

a) kapitał zakładowy, 
b) kapitał zapasowy, 
c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem. 

 
Kapitał  zakładowy   
Na dzieo sporządzenia niniejszego Dokumentu zarejestrowany kapitał zakładowy Emitenta wynosi 2.556.166  
zł ( dwa miliony piędset pięddziesiąt sześd tysięcy sto sześddziesiąt sześd złotych) i dzieli się na: 

a. 1.099.400 (jeden milion dziewięddziesiąt dziewięd tysięcy  czterysta) akcji zwykłych imiennych serii A 
o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,  

b. 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1 zł 
(jeden złoty) każda, 

c. 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 1 zł 
(jeden złoty) każda, 

d. 1.433.966 (jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące dziewiędset sześddziesiąt sześd) akcji 
zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 

 
Kapitał zakładowy został opłacony w pełni. 
 
Walne Zgromadzenie na mocy uchwały nr 10 dnia 20 maja 2011 r. postanowiło o zmianie Statutu Spółki w 
zakresie zamiany akcji imiennych serii A, B, C i D na akcje zwykłe na okaziciela. Na dzieo sporządzania 
Dokumentu Informacyjnego zmiana nie została jeszcze zarejestrowana w KRS. 
Emitent wskazuje, że po rejestracji zmian Statutu, zamierza ubiegad się o wprowadzenie akcji serii A, B, C, D 
do obrotu na NewConnect.  
Emitent wskazuje także, że po rejestracji zmian Statutu oraz wprowadzeniu akcji serii A i serii D do obrotu na 

rynku NewConnect: 

a. Akcje serii A w liczbie 549.700 zostaną objęte umownym zobowiązaniem do niezbywania tych akcji 
(lock-up) do dnia 30.06.2012 r. 

b. Akcje serii D w liczbie 702.416 zostaną objęte umownym zobowiązaniem do niezbywania tych akcji 
(lock-up) do dnia 30.06.2012 r. 

 
Kapitał  zapasowy  
Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku. Do kapitału zapasowego przelewane są również 
nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów 
ich wydania. Stosownie do przepisu art. 396 §1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka jest zobowiązana tworzyd 
kapitał zapasowy na pokrycie strat, do którego przelewa się co najmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy, 
dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. 
Na dzieo 31.12.2010 r. Emitent posiadał kapitał zapasowy w kwocie 710.669,88 złotych (siedemset dziesięd 
tysięcy sześdset sześddziesiąt dziewięd złotych osiemdziesiąt osiem groszy). 
 
Inne kapitały  
W Spółce nie utworzono innych kapitałów niż zakładowy i zapasowy. 
 
Zasady tworzenia  kapitałów  
Zgodnie ze Statutem Spółki oraz Kodeksem spółek handlowych, na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 
8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału 
zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewa się również nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich 
wartości nominalnej, a pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji. 
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3.2. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 

 
Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości.  
 

3.3. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku 

realizacji przez obligatariuszy uprawnieo z obligacji zamiennych lub z obligacji 

dających pierwszeostwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze 

wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz 

terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji 

 
Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeostwa. 
 

3.4. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które -  

na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia 

kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może byd podwyższony 

kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o 

które w terminie ważności dokumentu informacyjnego może byd jeszcze 

podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie 

 
Statut Spółki nie przewiduje upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach 
kapitału docelowego.  

4. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane 

instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe 

 
Papiery wartościowe Emitenta lub związane z nimi kwity depozytowe nie są notowane na żadnym rynku 
instrumentów finansowych.  

5. Podstawowe informacje na temat powiązao organizacyjnych  

lub kapitałowych emitenta, mających istotny wpływ na jego działalnośd, ze 

wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do 

każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu 

działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów  

 
Emitent na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego posiada 16.521.400 akcji spółki OneRay 
Investment S.A. stanowiących 43,37 % wszystkich akcji, dających prawo do 43,37 % głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Spółka OneRay Investment S.A. posiada siedzibę zlokalizowaną we Wrocławiu, 
przy ul. Braniborskiej 44-52. Przedmiotem działalności spółki OneRay Investment S.A. są inwestycje 
kapitałowe w niepubliczne/prywatne spółki działające lub rozpoczynające działalnośd w branżach: 
informatycznej, Internetowej oraz na rynku bezprzewodowej komunikacji i wymiany informacji. 
 
Spółka Surfland sp. z o.o. spółka komandytowa na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego jest  
właścicielem 1.099.400 akcji serii A oraz 1.404.382 akcji serii D, które stanowią 97,97 % wszystkich akcji 
Spółki, dających prawo do  97,97 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Po zarejestrowaniu 
emisji akcji serii E, serii F i serii G, spółka Surfland sp. z o.o. spółka komandytowa będzie posiadała akcje 
stanowiące 74,50 % wszystkich akcji Spółki, dających prawo do  74,50% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Emitenta. Spółka Surfland sp. z o.o. spółka komandytowa posiada siedzibę zlokalizowaną we 
Wrocławiu, przy ul. Braniborskiej 44-52. Spółka Surfland sp. z o.o. spółka komandytowa prowadzi działalnośd 
w ramach trzech działów: nieruchomości, mebli biurowych oraz techniki biurowej. Dział nieruchomości 
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zajmuje się nadzorem prowadzonych inwestycji budowlanych, administracją nieruchomości oraz wynajmem 
powierzchni biurowych. Dział mebli biurowych oferuje kompleksowe wyposażanie wnętrz, sprzedaż mebli 
wraz z ich dostawą i montażem. Dział techniki biurowej prowadzi sprzedaż urządzeo techniki biurowej, 
materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek, w tym również poprzez sklep internetowy, oraz 
gwarancyjną i pogwarancyjną naprawę oraz konserwację urządzeo techniki biurowej. 
 
Emitent wskazuje, że Spółka Surfland sp. z o.o. spółka komandytowa posiada jednocześnie 9.084.830 akcji  
spółki OneRay Investment S.A. stanowiących 23,85 % wszystkich akcji, dających prawo do 23,85 % głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 
 
Pan Tadeusz Kołacz, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, pełni jednocześnie 
funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki OneRay Investment S.A. oraz Prezesa Zarządu spółki 
Surfland sp. z o.o., będącej komplementariuszem Surfland Sp. z o.o. Sp. Komandytowa. 
 
Pan Bogusław Bartoo, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu spółki OneRay Investment S.A. na dzieo 
sporządzenia Dokumentu Informacyjnego jest właścicielem 11.400 akcji serii C oraz 14.567 akcji serii D 
Emitenta, które stanowią 1,02% wszystkich akcji Spółki, dających jemu prawo do 1,02% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Po zarejestrowaniu emisji akcji serii E, serii F i serii G, Pan Bogusław Bartoo  
będzie posiadał akcje stanowiące 0,77 % wszystkich akcji Spółki, dających prawo do  0,77 % głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. 
 
Pan Dariusz Kucharski, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Emitenta, pełni jednocześnie obowiązki 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki OneRay Investment S.A.  
 
Pan Dariusz Kucharski, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Emitenta, po zarejestrowaniu emisji akcji serii E 
będzie posiadał 30.000 akcji serii E stanowiące 0,89% wszystkich akcji Spółki oraz dające prawo do 0,89% 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 
 
Pan Tomasz Magda, pełniący obowiązki Wiceprezesa Zarządu Emitenta, po zarejestrowaniu emisji akcji serii E 
będzie posiadał 30.000 akcji serii E stanowiące 0,89% wszystkich akcji Spółki oraz dające prawo do 0,89% 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 
 
Emitent wskazuje, że nie występują inne istotne powiązania personalne i organizacyjne pomiędzy Emitentem 
a osobami wchodzącymi w skład jego organów lub głównymi akcjonariuszami, oraz Emitentem lub osobami 
wchodzącymi w skład organów Emitenta a Autoryzowanym Doradcą lub osobami wchodzącymi w skład jego 
organów.  

6. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z 

ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup 

produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, 

towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i 

emitenta, w podziale na segmenty działalności 

6.1. Opis działalności Emitenta 

 

Emitent specjalizuje się w integracji systemów teleinformatycznych. Spółka dostarcza i wdraża zintegrowane 
rozwiązania informatyczne oraz systemy teleinformatyczne, które usprawniają działalnośd biznesową, 
wspierają strategiczne funkcje organizacji. 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 komputerowego. 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:  
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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 
zaprojektowad, zbudowad i uruchomid infrastrukturę informatyczną w przedsiębiorstwie klienta.  
 
Zakres dostarczanych przez Spółkę systemów i rozwiązao dzieli się na następujące grupy: 

 systemy serwerowe i pamięci masowe:  
o systemy serwerowe – serwery, blade’y, terminale, komputery PC, notebooki, urządzenia 

wielofunkcyjne, pamięci i akcesoria komputerowe – dostarczanie i instalacja sprzętu w 
siedzibie klienta oraz jego konfiguracja wraz z wymaganymi systemami operacyjnymi  
zgodnie z wymaganiami klienta, 

o pamięci masowe – macierze, biblioteki taśmowe, rozwiązania z zakresu składowania i 
bezpieczeostwa danych (tworzenie, przesyłanie, gromadzenie, archiwizowanie), rozwiązania 
do szyfrowania danych na dyskach twardych, 

o wirtualizacja systemów IT - rozwiązania redukują koszty infrastruktury IT poprzez 
konsolidację i optymalizację serwerów i rozwiązao pamięci masowej.  

 systemy sieciowe:  
o systemy przesyłu danych poprzez media przewodowe i bezprzewodowe, sieci lokalne, 

rozległe i konwergencja czyli łączenie przekazu różnych środków komunikacji (wideo, głosu, 
danych, faksów), 

o rozwiązania z zakresu ochrony przesyłanych treści – szyfrowanie, systemy antyspamowe i 
antywirusowe, systemy ochrony pasywnej (firewall) oraz aktywnej (IPS), a także systemy 
ochrony sieci bezprzewodowych - rozwiązania te kontrolują dostęp do informacji i 
wymuszają silne uwierzytelnianie i autentykację użytkownika. 
 

 instalacje teletechniczne:  
o projektowanie i wykonawstwo w obszarze instalacji niskoprądowych wykorzystywanych 

między innymi do przesyłania danych w różnych standardach, obrazów wideo, sygnałów 
telefonicznych oraz systemy sygnalizacji alarmu i pożaru oraz systemy kontroli dostępu, 

o technologie inteligentnego budynku - w ramach tej działalności świadczone są usługi 
projektowania i realizacji instalacji elektrycznych oraz okablowania logicznego 
(strukturalnego), systemy BMS (Building Management Systems), klimatyzacja precyzyjna i 
systemy wentylacyjne, centralne systemy zasilania awaryjnego, systemy sygnalizacji 
włamania i pożaru,  

o system monitorowania naprężeo konstrukcji budowlanych „Inspector” - system za pomocą 
odpowiednich czujników dokonuje pomiarów różnych wielkości fizycznych konstrukcji, m.in. 
odkształceo, przemieszczeo, wychyleo z pionu, zmian rozwartości rys, osiadania podpór, czy 
też wpływów warunków środowiskowych. Mierzone wielkości pomiarowe pozwalają na 
zweryfikowanie założeo i modeli przyjętych na etapie projektowania obiektu budowlanego 
oraz określenie wytężenia poszczególnych elementów. Ciągła rejestracja wyników 
pomiarów umożliwia kontrolowanie sposobu pracy konstrukcji w czasie pod wpływem 
zmieniających się obciążeo (wywołanych m.in. śniegiem czy wodą). Umożliwia to racjonalne 
podejmowanie decyzji, pozwalając na optymalne wykorzystanie środków przeznaczonych 
na utrzymanie obiektów budowlanych (np. koszty odśnieżania) i zapobieganie możliwym 
zagrożeniom, 

o projektowanie i wykonawstwo Centrów Przetwarzania Danych (serwerownie), wraz z 
integracją systemów teletechnicznych w jednym pomieszczeniu, wyposażonych w: 

 redundantne systemy zasilania awaryjnego UPS i agregaty prądotwórcze, 
 systemy klimatyzacji i wentylacji, 
 systemy szaf dystrybucyjnych, 
 systemy dystrybucji okablowania, 
 systemy podłóg podniesionych,  

http://ssk.exantworld.com/Oferta/ZieloneIT/Technologiegromadzeniaiprzechowywaniadanych/tabid/109/language/pl-PL/Default.aspx
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 system okablowania strukturalnego 
 systemy bezpieczeostwa: 

- systemy wykrywania pożaru i gaszenia gazem (SSAP;SUG), 
- kontrola dostępu (KD), 
- system sygnalizacji napadu i włamania (SSWiN), 
- system telewizji przemysłowej (CCTV), 

 systemy monitoringu środowiska, 
 systemy wizualizacji w/w systemów. 

 
 usługi outsourcingowe i serwisowe:   

o usługi hostingowe, kolokacyjne i przetwarzanie w chmurze, kontrola systemu sieciowego 
oraz bieżący monitoring i usługi organizacji stałego dostępu do Internetu,  

o usługi serwisowe - oparte o umowy SLA (Service Level Agreement) długoterminowe usługi 
opieki serwisowej obejmujące m.in. następujące elementy:  

 diagnozowanie i usuwanie uszkodzeo oprogramowania, sprzętu i sieci,  
 opiekę techniczną nad infrastrukturą techniczną, 
 administracja rozbudowanymi sieciami IT, 
 wynajem sprzętu teleinformatycznego oraz pracowników, 
 doradztwo  techniczne w zakresie zapewnienia bezpieczeostwa pracy sieci, 
 instalację urządzeo peryferyjnych,  
 doradztwo w doborze oprogramowania użytkowego,  
 doradztwo w integracji systemów informatycznych. 

 
 sprzedaż pozostała – pozycja ta obejmuje głównie inne usługi realizowane przez Spółkę, których nie 

da się wprost zakwalifikowad do powyższych grup produktowych, a dotyczących m.in. usług 
księgowych, administracyjnych, konsultingowych, najmu itp. 
 

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. 
 
Partnerzy biznesowi 
W prowadzonej działalności Emitent współpracuje z partnerami biznesowymi do których m. in. należą: 

 Cisco Systems – zakres współpracy obejmuje projektowanie i wdrażanie bezpiecznych i wydajnych 
sieci LAN/WAN, rozwiązao komunikacji głosowej w oparciu o oprogramowanie Cisco Unified 
Communications Manager (Call Manager). Spółka posiada w swej ofercie także usługi serwisowe 
Cisco Lifecycle Services, 

 Hewlett Packard – zakres współpracy obejmuje współdziałanie przy projektowaniu i wdrażaniu 
rozwiązao teleinformatycznych oraz sprzedaż sprzętu HP, 

 Microsoft – zakres współpracy obejmuje wsparcie przy sprzedaży oprogramowania Microsoft. Spółka 
wykorzystuje oprogramowanie Microsoft m.in. w oferowanych rozwiązaniach serwerowych  
i systemach pamięci masowych, jak również sprzęt komputerowy wyposażany w najpopularniejsze 
systemy operacyjne klasy Windows oraz pakiety biurowe MS Office, 

 DELL– zakres współpracy obejmuje wsparcie sprzedaży rozwiązao komputerowych i serwerowych do 
klientów koocowych w ramach programu DELL PARTNER DIRECT, 

 Crowley Data Poland – zakres współpracy obejmuje wsparcie w procesie obsługi klientów 
korporacyjnych wykorzystujących łącza stałe, projektowaniu i budowaniu sieci WAN, 

 Telekomunikacja Polska – zakres współpracy obejmuje współpracę przy obsłudze klientów 
korporacyjnych wykorzystujących rozwiązania telekomunikacyjne z oferty TP. 

 
Certyfikaty i tytuły partnerskie 
Na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent posiada następujące certyfikacje i tytuły 
partnerskie: 

 CISCO Silver Certifed Partner, 

 HP Preferred Partner, 

 Microsoft Silver Midmarket Solution Provider, 
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 VMware Enterprise Partner, 

 Business Partner IBM,  

 DELL Registered Partner, 

 Certyfikowany Partner Reichle&de-Massari /R&Mfreenet Authorized Designer,  

 Certyfikowany Instalator Systemu Okablowania Digitus Professional, 

 Certyfikowany Instalator Molex Premise Networks, 

 Eaton Authorized Reseller. 

 

W dniu 18.02.2005 roku został nadany Spółce certyfikat jakości ISO 9001:2000 (w 2010 roku Spółka 
recertyfikowała się zgodnie z nową normą ISO 9001:2008).  
 
Emitent jest członkiem Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej oraz Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. W trakcie 
swojej długoletniej działalności otrzymywał szereg wyróżnieo takich jak m.in. Wehikuły 2007, Gazele Biznesu 
2008, Przejrzysta Firma 2008, Most Productive Companies 2010. 
 

 

Dystrybucja 
Emitent prowadzi sprzedaż bezpośrednio do klienta koocowego. Dodatkowo w przypadku pozyskiwania 
zleceo od instytucji publicznych bierze udział w postępowaniach o udzielenie zamówieo publicznych. 
Sprzedaż realizują pracownicy działu handlowego w razie potrzeby wspomagani przez Inżynierów Wsparcia 
Sprzedaży. 
 

Klienci 
Klientami Spółki są w większości duże krajowe przedsiębiorstwa lub średniej wielkości międzynarodowe 
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. Spółka świadczyła usługi m. in. dla następujących 
klientów: 
 

Produkcja i przemysł 
Administracja, przedsiębiorstwa użyteczności 

publicznej 

 UPM Raflatac Sp. z o.o. 

 SCA Packaging Poland 

 SCA Poznao Display  

 Whirlpool Polska SA 

 Bridgestone Diversified Products Poland Sp. z 

o.o. 

 Fagormastercook S.A. (dawniej Wrozamet) 

 PPG Deco Polska Sp. z o.o.(dawniej Polifarb) 

 TIM S.A. 

 Electrolux Poland Sp. z o.o. 

 Toyota Motor Manufacturing Poland sp. z o.o. 

 Toyota Motor Industries Poland sp. z o.o. 

 NTK Technical Ceramics Polska Sp. z o.o. 

 Alma Polska Sp. z o.o. 

 Dolnośląska Fabryka Maszyn Elektrycznych 

 NSK Steering Europe Polska Sp. z o.o. 

 Urząd Miejski, Wrocław 

 Urząd Miasta Oleśnica 

 Urząd Miasta Opole 

 Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego 

 Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu  

 Wrocławskie Inwestycje SA 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we 

Wrocławiu 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych  

we Wrocławiu 

 Urząd Miasta i Gminy Niemcza 

 Starostwo Powiatowe w Trzebnicy 

 Gmina Strzelin 

Instytucje finansowe Usługi 

 Lukas Bank SA (grupa Credit Agricole) 

 AIG Bank S.A.  

 Eurobank S.A. 

 Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa 

GAZOPROJEKT SA 

 Lumen Polska Sp. z o.o. 
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 Bank Spółdzielczy Oleśnica 

 Europejski Fundusz Leasingowy S.A. (grupa 

Credit Agricole) 

 VB Leasing S.A. 

 Takenaka Europe GMBH Sp. z o.o. 

 Dozamel Sp. z o.o. 

Edukacja Górnictwo, Sektor Energetyczny 

 Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we 

Wrocławiu 

 Uniwersytet Wrocławski  

 Paostwowy Instytut Geologiczny o/we 

Wrocławiu 

 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

 KGHM Polska Miedź SA 

 PGE Elektrownia Opole SA 

 BOT KWB Turów 

 PGE Elektrownia Turów 

 PeBeKa SA 

Źródło: Emitent 

 

 

 

Sezonowośd 

Podobnie jak wśród większości podmiotów z branży teleinformatycznej przychody ze sprzedaży Emitenta 
charakteryzuje sezonowośd, która objawia się wzrostem popytu na usługi Spółki w czwartym kwartale roku. 

 

6.2. Organizacja Spółki 

 
Spółka posiada centralę zlokalizowaną we Wrocławiu, przy ul. Braniborskiej 44-52. Emitent nie posiada 
obecnie oddziałów. 
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Struktura organizacyjna Spółki na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego przedstawia się 
następująco:

 
Źródło: Emitent 
 

Na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Spółka zatrudniała 26 osób, w tym 25 na umowę o prace i 
jedną osobą prowadzącą własną działalnośd gospodarczą. Struktura zatrudnienia na dzieo sporządzenia 
Dokumentu Informacyjnego przedstawia się następująco: 
 

Zarząd 
2 osoby (Prezes Zarządu pełni jednocześnie funkcję Dyrektora 
Finansowego, Wiceprezes Zarządu pełni jednocześnie funkcję Dyrektora 
Operacyjnego) 

Dział Techniczny 12 osób 

Dział Handlowy 8 osób 

Dział Finansowo – 
Administracyjny 

3 osoby 

Dział Marketingu i Pełnomocnik 
Zarządu ds. systemu 
Zarządzania Jakością 

1 osoba (pełni jednocześnie funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. systemu 
Zarządzania Jakością oraz pracownika Działu Marketingu) 

Źródło: Emitent 
 
 

6.3. Rynek działania Emitenta 

 

Emitent świadczy usługi w obszarze integracji sprzętowo-systemowej, związanej z systemami serwerowymi i 
pamięciami masowymi, systemami sieciowymi, instalacjami teletechnicznych oraz usługami 
outsourcingowymi i serwisowymi. Spółka skupia swoją działalnośd głównie na obszarze województwa 
dolnośląskiego. 

Profil klienta 

Liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych w REGON  Dynamika 

Zarząd 

Dyrektor 

 Operacyjny 

Dział Techniczny  

 

- Sekcja rozwiązao 
sieciowych  

- Sekcja rozwiązao  
niskoprądowych  

- Sekcja serwisu i 
outsourcingu IT 

Dyrektor  

Handlowy 

Dział Handlowy 

  

- Sekcja handlowa  

- Sekcja logistyki 

 

 

 

Dyrektor  

Finansowy 

Dział Finansowo-
Administracyjny 

 

- Biuro Zarządu  

- Księgowośd  

- Kontroling 

Pełnomocnik 
Zarządu ds. 

Systemu 
Zarządzania 
Jakością 

Dział  

Marketingu 
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wg klas wielkości (tys.) 

  2006 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Małe 156,4 159,4 164,8 170,2 1,9% 3,4% 3,3% 

Średnie 30,2 30,3 31,2 31,6 0,3% 3,0% 1,3% 

Duże 5,43 5,47 5,56 5,55 0,6% 1,6% -0,1% 

Źródło: „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2008-2009”, PARP 
 

Emitent kieruje swoje usługi głównie do średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, energetycznych, 
handlowych, logistycznych, dystrybucyjnych, telekomunikacyjnych oraz do instytucji samorządowych. Z 
raportu „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2008-2009”, Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że liczba zarejestrowanych średnich przedsiębiorstw (o liczbie 
pracowników od 50 do 249) wynosiła na koniec 2009 roku 31,6 tys. Natomiast liczba zarejestrowanych dużych 
przedsiębiorstw (o zatrudnieniu powyżej 250 osób) wynosiła 5,5 tys. 

Pracownicy wykorzystujący komputery w przedsiębiorstwach według wielkości w Polsce (%) 

Przedsiębiorstwa 
Ogółem W tym z dostępem do Internetu 

2009 2010 2007 2008 2009 2010 

Małe 36,2 37,1 29,6 31,2 31,8 33,6 

Średnie 34,4 34,6 26,0 28,0 30,6 30,8 

Duże 43,8 45,4 24,1 26,6 33,7 34,8 

Źródło: „Społeczeostwo informatyczne 2006-2010”, GUS 
 

Na potencjał wzrostu przychodów Emitenta z oferowanych usług integracji sprzętowo-systemowych oraz 
audytu bezpieczeostwa i infrastruktury IT istotny wpływ ma ilośd pracowników wykorzystujących komputery 
podczas pracy. Z badao GUS „Społeczeostwo informatyczne w latach 2006-2010” wynika, że 37% 
pracowników małych przedsiębiorstw korzystało w 2010 roku z komputera podczas pracy, a w 33,6% 
przypadków był to komputer z dostępem do Internetu. Nieznacznie mniejszy odsetek pracowników średnich 
przedsiębiorstw w 2010 roku wykorzystywał w pracy komputery (34,6%, w tym 30,% z Internetem). W 
przypadku dużych przedsiębiorstw aż 45% pracowników w 2010 roku korzystało z komputera, z czego 34,8% 
miało dostęp do Internetu. Spoglądając na skomputeryzowanie pracowników pod względem branży 
największy odsetek takowych występuje w przypadku branży finansowej i ubezpieczeniowej (91,%), branży 
informacja i komunikacja (89%) oraz nauka i technika (80%). W tej kategorii najsłabiej wypadają branża 
budowlana (24%), działalnośd w zakresie administrowania i usług wspierających (26%) oraz branża 
przetwórstwa przemysłowego (27%). 

Globalny rynek IT 

Według raportu Instytutu Gartner „IT Spending, Worldwide, 2008-2004” globalny rynek IT będzie rozwijał się 
w najbliższych latach na poziomie 4,5% (mierzony złożoną stopa wzrostu rocznego - CAGR). Rozwojowi  ma 
sprzyjad przede wszystkim poprawa sytuacji makroekonomicznej w krajach Europy Zachodniej oraz w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Północnej. Zdaniem analityków Instytutu Gartner przedsiębiorstwa we 
wspomnianych krajach uznają inwestycje w technologie IT za kluczowe dla dalszego rozwoju. Prognoza dla 
globalnego rynku IT na rok 2011 zakłada wzrost wartości wydatków do poziomu 3,5 tryliona USD, co będzie 
oznaczało wzrost w porównaniu do roku 2010 o 5,1%.  
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Źródło: Gartner, Forecast Alert: IT Spending, Worldwide, 2008-2014 

 

Zdaniem analityków instytutu Gartner największy wzrost w 2011 roku nastąpi w przypadku wydatków na 
sprzęt telekomunikacyjny (wzrost o 9,1%), co będzie następstwem bardzo dobrej sprzedaży smartfonów 
zarówno na rynkach rozwiniętych jak i na rynkach wschodzących. W 2011 roku wartośd wydatków na sprzęt 
IT oraz usługi IT ma wynieśd odpowiednio 391,3 bln USD oraz 817,9 bln USD, co będzie stanowiło kolejno 
7,5% wzrost r/r oraz 4,6% wzrost r/r. 
 

 

Źródło: Gartner, Forecast Alert: IT Spending, Worldwide, 2008-2014 

 

Polski rynek IT 
Wartośd polskiego rynku IT w 2009 r. wg raportu PMR „Rynek IT w Polsce 2010. Prognozy rozwoju na lata 
2010-2014" ukształtowała się na poziomie 24,1 mld zł. Analitycy spodziewają się, iż polski rynek IT w 2010 
roku będzie wart około 25 mld zł, a więc o blisko 3 % więcej niż rok wcześniej, natomiast w przypadku roku 
2011 roku spodziewany jest wzrost w okolicach 10%. Według IDC Poland w 2010 r. największy udział w 
wartości rynku IT w Polsce miał sprzęt komputerowy – 55%, 32% wartości rynku stanowiły usługi IT, a 13% 
oprogramowanie.  
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Globalne wydatki na IT - wyszczególnienie  

  2010P 2011P 

  
Wydatki (bln 

USD) 
Dynamika 

(%) 
Wartośd (bln 

USD) 
Dynamika 

(%) 

Sprzęt IT 364,1 8,9 391,3 7,5 

Oprogramowanie dla przedsiębiorstw 235,9 6,1 253,7 7,5 

Usługi IT 782,0 2,5 817,9 4,6 

Sprzęt Telekomunikacyjny 426,6 14 465,4 9,1 

Usługi telekomunikacyjne 1593,0 3,9 1647,4 3,4 

Razem 3401,6 5,4 3575,8 5,1 
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Źródło: Raport "Rynek IT w Polsce 2010. Prognozy rozwoju na lata 2010-2014", PMR 

 

Analitycy PMR w raporcie „Rynek IT w Polsce 2010. Prognozy rozwoju na lata 2010-2014" przedstawiają 
wyniki badao wśród kadry menedżerskiej 200 największych pod względem przychodów firm IT w Polsce. Do 
najistotniejszych czynników, które mają przyczynid się do wzrostu polskiego rynku IT menedżerowie zaliczają 
poprawę koniunktury gospodarczej w kraju (54%), co ma pozytywnie wpłynąd na wydatki inwestycyjne 
przedsiębiorstw, za kluczowe uznane zostało także wykorzystanie funduszy UE przez polskie firmy (26%).  
Największy wzrost wydatków na IT spodziewany jest w dwóch sektorach – administracji paostwowej oraz 
finansowym. Spoglądając na strukturę wydatków przedsiębiorstw, nadal największe znaczenie odgrywają  
duże przedsiębiorstwa, jednak należy zaznaczyd, iż wyraźnie wzrasta udział przedsiębiorstw średnich i małych. 

 
Źródło: Raport "Rynek IT w Polsce 2010. Prognozy rozwoju na lata 2010-2014", PMR 

 

16 
18,1 

20,6 

24 

26,9 

24,2 25 

10,9% 
13,0% 13,8% 

16,5% 
12,2% 

-10,1% 

3,3% 

-15%

-5%

5%

15%

25%

35%

45%

0

5

10

15

20

25

30

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010P

Wartośd (mld zł) i dynamika wzorstu (%)  
rynku IT w Polsce w latach 2004-2010 

4% 

6% 

7% 

9% 

11% 

17% 

21% 

26% 

54% 

0% 20% 40% 60%

Rosnący poziom inwestycji na poziomie…

Rosnący poziom inwestycji na poziomie administracji…

Wzrost skłonności firm do inwestowania

Organizacja Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie

Wzrost świadomości potrzeb w zakresie IT

Rozwój nowych technologii

Poprawa sytuacji gospodarczej za granicą

Wykorzystanie funduszy UE przez polskie firmy

Poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce

Najważniejsze czynniki rozowju rynku IT w Polsce 
 w latach 2011-2012 



                                           

          Dokument Informacyjny Surfland Systemy Komputerowe S.A. 

Strona | 54  
 

Systemy serwerowe i pamięci masowe 

5 największych producentów serwerów pod względem przychodów ze sprzedaży w 2010 r. (mln USD) 

Producent 
Przychody ze sprzedaży Wzrost r/r Udział w rynku 

2009 2010 2010/2009 2009 2010 

HP 4,713 5,465 15,96% 36,62% 39,54% 

IBM 3,928 4,042 2,90% 30,52% 29,25% 

Dell 1,184 1,540 30,07% 9,20% 11,14% 

Oracle 1,384 1,041 -24,78% 10,75% 7,53% 

Fujitsu 0,550 0,775 40,91% 4,27% 5,61% 

Pozostali 1,110 0,958 -13,69% 8,63% 6,93% 

Suma 12,869 13,821 7,40% 100,00% 100,00% 
Źródło: „IDC – Press release”, marzec 2011 

Przy budowie sieci informatycznych Emitent oferuje serwery m.in. Hewlett-Packard (HP), International 
Business Machines (IBM) i Dell. W 2010 roku producenci serwerów odnotowali 7,4% wzrost przychodów ze 
sprzedaży w skali globalnej (z 12,87 mld USD do 13,82 mld USD). Najlepiej pod tym względem wypadł Fujitsu, 
którego przychody wzrosły o blisko 41% (do 0,77 mld USD), bardzo dobrze zaprezentował się również Dell, 
którego przychody wzrosły o 30% (do 1,54 mld USD). Wśród pięciu największych producentów spadek 
przychodów odnotowała tylko jedna firma – Oracle, o 25% r/r. Poza czterema z pięciu największych 
producentów serwerów spadek przychodów ze sprzedaży odnotowała cała pozostała częśd branży w ujęciu 
jednostkowym (o 13,7%). Biorąc pod uwagę wartościowy aspekt sprzedaży światowym liderem został 
Hewlett-Packard z blisko 5,5 mld USD, którego sprzedaż wraz z IBM (4 mld USD) stanowi blisko 70% globalnej 
sprzedaży serwerów. 

 

Rynek zewnętrznych systemów dyskowych w 2010 r. (mln USD) 

Producent Przychody 2010 Udział (%) Przychody 2009 Udział (%) Zmiana 2010/2009 

EMC 5,441 25,64% 4,108 22,91% 32,45% 

IBM 2,922 13,77% 2,560 14,28% 14,14% 

NetApp 2,352 11,08% 1,574 8,78% 49,43% 

HP 2,352 11,08% 2,109 11,76% 11,52% 

Dell 1,926 9,08% 1,647 9,18% 16,94% 

Inni 6,229 29,35% 5,934 33,09% 4,97% 

Razem 21,222 100,00% 17,932 100,00% 18,35% 

Źródło: „IDC Worldwide Quarterly Disk Storage Systems Tracker”, marzec 2011 

Globalny rynek zewnętrznych systemów dyskowych wzrósł w 2010 roku o 18,35% osiągając wartośd 21 mld 
USD (wzrost z 17,93 mld USD w 2009 r.). Prym pod względem wartości uzyskanych przychodów ze sprzedaży 
wiódł EMC (5,44 mld USD), który uzyskał tym samym największy udział w rynku (25,65%). Drugim 
największym producentem zewnętrznych systemów dyskowych był IBM (blisko 3 mld USD przychodów ze 
sprzedaży oraz 14% udział w światowym rynku), natomiast na kolejnym miejscu uplasowali się NetApp i HP 
(2,35 mld USD przychodów oraz 11% udział w rynku). Biorąc pod uwagę roczną dynamikę wzrostu wartości 
przychodów najbardziej wzrosły przychody NetApp, aż o 49,43%, imponująco prezentuje się także wynik EMC, 
którego przychody wzrosły r/r o 32,45%.  

Systemy sieciowe 

Wyposażenie przedsiębiorstw w LAN ogółem oraz w tym bezprzewodowa według wielkości oraz rodzaju 
działalności w Polsce, w 2009 r. (%) 

  Sied LAN W tym 
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bezprzewodowa 

Ogółem 56,4 24,8 

Według wielkości 

Małe 50,1 20,7 

Średnie 80,2 38,8 

Duże 95,8 59,8 

Według rodzaju działalności 

Przetwórstwo przemysłowe 54,2 23,9 

Energia elektryczna, gaz, ciepło 78,7 38,5 

Dostawa wody, ścieki i odpady 76,0 31,3 

Budownictwo 44,7 20,7 

Handel i naprawy 60,4 26,0 

Transport i gospodarka magazynowa 51,8 23,3 

Zakwaterowanie i wyżywienie 31,2 13,5 

Informacja i komunikacja 88,4 52,8 

Działalnośd finansowa i ubezpieczeniowa 88,2 19,6 

Obsługa rynku nieruchomości 77,4 22,7 

Nauka i technika 76,6 32,2 

Administrowanie i działalnośd wspierająca 51,0 24,0 

Źródło: „Społeczeostwo informatyczne 2006-2010”, GUS 

Jednym z obszarów działalności Emitenta jest świadczenie usług w zakresie budowy sieci LAN (lokalna sied 
komputerowa obejmująca przynajmniej dwa komputery, przewodowa) oraz WLAN (bezprzewodowa odmiana 
sieci LAN), a także ich późniejszej opieki serwisowej. W 2009 roku aż 95,8% dużych przedsiębiorstw korzystało 
z sieci LAN, w tym blisko 60% z sieci bezprzewodowej. W przypadku średnich przedsiębiorstw 80% korzystało 
z sieci LAN, z czego 38,8% z sieci bezprzewodowej. Pod względem wyposażenia przedsiębiorstwa w sied LAN 
najgorzej wypadły przedsiębiorstwa małej wielkości, tylko połowa z nich (50,1%) posiadała taką sied, przy 
czym 20,7% posiadało sied bezprzewodową. Dokonując podziału na wyposażenie przedsiębiorstw w sied LAN, 
wyróżniając także sied bezprzewodową, ze względu na rodzaj działalności przedsiębiorstw najlepiej 
wyposażone okazują się przedsiębiorstwa z branży informacja i komunikacja (88,4% posiadało w 2009 roku 
sied LAN, w tym 52,8% sied bezprzewodową) oraz finansowej i ubezpieczeniowej (w 2009 roku 88,2% 
przedsiębiorstw było wyposażone w LAN, w tym 19,6% w sied bezprzewodową). Pod tym względem najgorzej 
prezentują się przedsiębiorstwa prowadzące działalnośd w zakresie budownictwa (44,7% posiadało sied LAN, 
w tym 20,7% sied bezprzewodową) oraz zajmujące się działalnością powiązaną z zakwaterowaniem i 
wyżywieniem (31,2% przedsiębiorstw było wyposażone w sied LAN, przy czym 13,5% w sied bezprzewodową). 

Wyposażenie przedsiębiorstw w Intranet i Ekstranet według wielkości działalności w Polsce (w %) 

Przedsiębiorstwa 
Intranet Extranet 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Małe 22,1 24,7 39,2 5,8 8,1 12,0 

Średnie 37,0 40,0 52,5 11,3 15,7 21,0 

Duże 55,0 59,2 70,0 19,0 26,8 36,9 

Źródło: „Społeczeostwo informatyczne 2006-2010”, GUS 

Emitent oferuje także usługi w obszarze korporacyjnych sieci prywatnych Intranet (sied komputerowa 
ograniczająca się do komputerów wewnątrz jednego przedsiębiorstwa) oraz Extranet (powstaje na skutek 
połączenia co najmniej dwóch Intranetów). Według badao GUS w 2010 roku 39% małych przedsiębiorstw 
korzystało z sieci Intranet, natomiast tylko 12% wskazało równocześnie na  używanie Extranetu. W przypadku 
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przedsiębiorstw średniej wielkości 52,5% wskazało na korzystanie z Intranetu oraz 21% z Extranetu. W 2010 
roku w największym stopniu wyposażone w Intranet oraz Extranet były duże przedsiębiorstwa, z których 70% 
korzystało z sieci Intranet, a 36,9% z Extranetu. Udział przedsiębiorstw korzystających z Intranetu, a także z 
Extranetu, stale rośnie w latach 2008-2010 i to niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. Popularnośd 
Intranetu najszybciej rośnie wśród małych przedsiębiorstw, w przypadku których odsetek wykorzystujących 
go przedsiębiorstw wzrósł na przestrzeni lat 2008-2010 o 77%. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku 
Extranetu, gdzie 107% więcej małych przedsiębiorstw używało Extranetu w 2010 roku w porównaniu z rokiem 
2008. 

Bezpieczeostwo IT 

Źródło: „Społeczeostwo informatyczne 2006-2010”, GUS 

W ramach oferowanych usług Emitent zapewnia kompleksowe zabezpieczenie zasobów przed zniszczeniem 
czy dostępem osób niepożądanych stosując m.in. system kontroli dostępu czy programy antyspamowe i 
antywirusowe. Wśród polskich przedsiębiorstw największe zagrożenie spowodowane możliwością zniszczenia 
lub uszkodzenia danych w wyniku ataku lub innego nieprzewidzianego zdarzenia odczuwało 37,5% dużych 
przedsiębiorstw i 17,3% średnich. Lepiej na tym tle wypadają przedsiębiorstwa małe, z których tylko 7,5% 
wskazało na zagrożenie zniszczenia lub uszkodzenia danych. Podobne tendencje, ze względu na wielkośd 
przedsiębiorstw, występują w przypadku narażenia przedsiębiorstw na pharming (po wpisaniu adresu strony 
www użytkownik zostaje przekierowany na fałszywą stronę www), phishing (wyłudzenie informacji) oraz 
ujawnienie poufnych danych na skutek włamania. Na te zagrożenia wskazało 29,1% dużych przedsiębiorstw, 
13,6% średnich oraz 5,6% małych. Na niebezpieczeostwo utraty dostępu do usług IT w wyniku ataku z 
zewnątrz wskazało 5,3% małych przedsiębiorstw, 12,1% średnich i 25,3% dużych. 

Przedsiębiorstwa używające zabezpieczeo systemów według wielkości działalności w Polsce, w 2010 r.(%) 

Przedsiębiorstwa Silne hasło 

Identyfikacja i 
autoryzacja 

użytkownika za 
pomocą 
tokenów 

generujących 
jednorazowe 

kody 

Biometryczna 
identyfikacja i 

autoryzacja 
użytkownika 

Kopia zapasowa 
danych na 

wyodrębnionych 
nośnikach 

Rejestracja 
zdarzeo na 
potrzeby 
analizy 
naruszeo 

bezpieczeostwa 

Małe 43,6 24,2 4,7 44,7 17,2 

Średnie 57,7 31,7 7,7 69,5 38,9 

Duże 74,5 34,8 12,1 86,0 64,9 

Źródło: „Społeczeostwo informatyczne 2006-2010”, GUS 

Wśród badanych przez GUS w raporcie „Społeczeostwo informatyczne 2006-2010” przedsiębiorstw 
najpopularniejszymi środkami zabezpieczeo systemów były silne hasła (wskazało na nie 74,5% badanych 
dużych przedsiębiorstw, 57,7% średnich oraz 43,6% małych) oraz zapasowa kopia danych na wyodrębnionych 
nośnikach zewnętrznych (stosowane przez 86% badanych dużych przedsiębiorstw, 69,5% średnich i 44,7% 
małych ). Duże i średnie przedsiębiorstwa wskazały także w 65% oraz 38,9% na prowadzenie rejestracji 
zdarzeo, w przypadku gdyby potrzebna była analiza naruszeo bezpieczeostwa. Do najmniej stosowanych 
systemów zabezpieczeo należał przede wszystkim system biometrycznej identyfikacji i autoryzacji 

Zagrożenia objęte polityką bezpieczeostwa wg wielkości działalności w Polsce, w 2010 r. (%) 

Przedsiębiorstwa 

Zniszczenie lub uszkodzenie 
danych w wyniki ataku lub 
innego nieprzewidzianego 

zdarzenia 

Pharming, phishing, 
ujawnienie poufnych 

danych na skutek włamania 
lub innych zdarzeo 

Brak dostępu do usług IT 
w wyniku ataku z 

zewnątrz 

Małe 7,5 5,6 5,3 

Średnie 17,3 13,6 12,1 

Duże 37,5 29,1 25,3 
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użytkownika, na stosowanie którego wskazało zaledwie 4,7% małych przedsiębiorstw, 7,7% średnich oraz 
12,1% dużych. 

Konkurencja 

Do głównych konkurentów Emitenta zaliczają się podmioty specjalizujące się w integracji systemów 
teleinformatycznych, w tym w projektowaniu i budowie systemów sieciowych (typu LAN, WLAN) oraz 
systemów serwerowych (w tym centra danych, pamięci masowe), a także w rozwiązaniach z zakresu 
bezpieczeostwa danych  (m.in. systemy antyspamowe i antywirusowe) i systemach teletechnicznych (m.in. 
systemy BMS, systemy p/pożarowe i p/włamaniowe) 

Głowni konkurenci SSK S.A. w poszczególnych grupach produktowych 

Systemy serwerowe i 
pamięci masowe 

 Veganet Sp. z o.o. 

 NetLine Sp. z o.o. 

 BetaCom S.A. 

Systemy sieciowe 
 Q4Net Sp. z o.o. 

 Solidex S.A. 

 Advatech Sp. z o.o. 

Instalacje teletechniczne 
 Q4Net Sp. z o.o.  

 NetLine Sp. z o.o.  

 Qumak Sekom S.A. 
Źródło: Emitent 
 
 

6.4. Strategia rozwoju Emitenta 

 

Emitent działa na rynku mocno konkurencyjnym. Sukces biznesowy zależy w dużej mierze od wyróżnienia się 
na tle konkurencji. Działania Zarządu Spółki będą zmierzały właśnie w tym kierunku. Strategia Spółki zakłada 
rozwój przede wszystkim w oparciu o trzy elementy:  

1. wykreowanie i wprowadzenie na rynek własnego produktu/usługi,  
2. umacnianie pozycji Spółki jako ponadregionalnego integratora IT na bazie oferowanych obecnie 

produktów, 
3. budowa kanałów dystrybucji produktów niszowych. 

 
Wykreowanie i wprowadzenie na rynek własnego produktu/usługi  
Pierwszy element procesu stworzenia własnego produktu został zrealizowany poprzez wdrożenie „Systemu 
B2B do zarządzania realizacją usług serwisowych”, który został wsparty ze środków unijnych. System ten 
pozwala na automatyzację procesów monitorowania, diagnostyki, zgłaszania awarii, raportowania oraz 
realizacji rozliczeo z wybranymi podmiotami w ramach świadczenia przez Emitenta usług wsparcia 
technicznego. Kolejnym elementem będzie zbudowanie nowatorskiego kanału sprzedażowego opartego na 
systemie transakcyjnym.  
 
Umacnianie pozycji Spółki jako ponadregionalnego integratora IT na bazie oferowanych obecnie 
produktów 
Konsekwencją uruchomienia systemu transakcyjnego jest otwarcie na klientów zlokalizowanych poza 
obecnym obszarem działalności Spółki. Aby zapewnid należytą obsługę rynku docelowego konieczne jest 
zbudowanie sieci partnerskiej, obejmującej obszar całego kraju. W opinii Zarządu znacząco zwiększy to udział 
przychodów z obszaru wysokomarżowych usług outsourcingowych jak i pozostałych produktów z oferty. Na 
dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent  jest w procesie projektowania dokładnego kształtu 
sieci partnerskiej. 
 
Budowa kanałów dystrybucji produktów niszowych  
Obecnie Spółka pracuje nad budową kanału sprzedaży następujących rozwiązao niszowych: 
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 System monitoringu naprężeo 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. 

 
W dalszej perspektywie Zarząd Spółki przewiduje aktywnośd w zakresie konsolidacji rynku. W opinii Zarządu 
szczególnie atrakcyjnymi są rynki z pogranicza informatyki oraz automatyki przemysłowej. Potencjalne 
akwizycje pozwolą na szybkie wprowadzenie nowych produktów do oferty Spółki oraz wpłyną na wzrost 
przychodów ze sprzedaży Emitenta. 
 
Cele emisyjne  
 

Lp. Cel emisyjny Suma Przewidywany harmonogram realizacji 

1 
Organizacja kanału sprzedaży 
rozwiązao niszowych 

100 tys. zł III - IV kw. 2011 

2 Rozwój autorskiego systemu B2B 150 tys. zł III - IV kw. 2011 

3 Wdrożenie platformy transakcyjnej 300 tys. zł III kw. 2011 - I kw. 2012 

4 Urynkowienie produktu/usługi 300 tys. zł IV kw. 2011 - II kw. 2012 

5 Budowa kanału partnerskiego 280 tys. zł IV kw. 2011 - II kw. 2012 

6 Rozbudowa zaplecza technicznego 150 tys. zł I - II kw. 2012 

  RAZEM: 1 280 tys. zł 

 

1. Organizacja kanału sprzedaży rozwiązao niszowych – budowa zespołu odpowiedzialnego za 
pozyskanie i obsługę klientów, tworzenie standardów współpracy, marketing relacyjny oraz szkolenia 
w zakresie produktów niszowych (System monitoringu naprężeo konstrukcji budowlanych oraz 
Autoryzacyjno – bilingujący system bezpiecznego dostępu do Internetu w obiektach hotelowych). 

 
2. Rozwój autorskiego systemu B2B – rozwój systemu B2B do zarządzania realizacją usług serwisowych 

w zakresie budowy kanału partnerskiego oraz kanału rozliczania świadczonych usług. 
 

3. Wdrożenie platformy transakcyjnej – budowa platformy transakcyjnej będącej rozszerzeniem 
skonstruowanego autorskiego systemu B2B. Platforma zostanie wykorzystana w procesie 
funkcjonowania nowego kanału sprzedażowego oraz sieci partnerskiej. 

 
4. Urynkowienie produktu/usługi – przeprowadzenie badao marketingowych oraz stworzenie strategii 

marketingowej dla skonstruowanego systemu B2B do zarządzania realizacją usług serwisowych. 
 

5. Budowa kanału partnerskiego – budowa sieci partnerskiej, składającej się z przedsiębiorstw z branży 
teleinformatycznej. Na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent jest w procesie 
projektowania dokładnego kształtu sieci partnerskiej. 

 
6. Rozbudowa zaplecza technicznego – zakup licencji systemu help-desk, wyposażenie nowych 

stanowisk pracy oraz inne działania w celu budowy kanału sprzedaży  systemu B2B do zarządzania 
realizacją usług serwisowych. 
 

6.5. Struktura przychodów Emitenta oraz wybrane dane finansowe 

 

Struktura przychodów  
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Źródło: Emitent 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura przychodów ze sprzedaży wg województwo 

Województwo 2008 2009 2010 
Dolnośląskie 84,5% 77,7% 78,7% 

Opolskie 1,3% 1,8% 3,3% 

Inne 14,2% 20,5% 18,0% 
Źródło: Emitent 
 

Struktura przychodów ze sprzedaży wg branży klienta 

Branża 2008 2009 2010 

Instytucje publiczne 14,3% 13,6% 41,1% 

Przemysł 37,9% 26,4% 17,3% 

Energetyka 5,1% 10,6% 14,0% 

Instytucje finansowe 17,5% 17,3% 7,4% 

Pozostałe 25,1% 32,1% 20,2% 
Źródło: Emitent 

 

Wybrane dane f inansowe 

WYBRANE DANE 
FINANSOWE 

2007 2008 2009 2010 IQ 2011*** 

Przychody ze 
sprzedaży 

28 831 626,84 21 226 924,74 12 988 275,77 13 673 242,06 2 250 410,41 

EBITDA* 1 416 273,64 -752 270,99 -140 577,55 496 554,19 -108 301,06 

Amortyzacja 555 923,43 493 806,06 374 282,49 366 714,27 79 089,32 

systemy serwerowe 
i pamięci masowe 

61% 

systemy sieciowe 
18% 

instalacje 
teletechniczne 

9% 

usługi 
outsourcingowe/ser

wisowe 
11% sprzedaż 

pozostała 
1% 

Struktura przychodów ze sprzedaży wg grup produktów i usług 
 w 2010 r.  
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Zysk/strata na 
sprzedaży 

817 473,48 -1 285 020,87 -574 275,74 113 946,10 -245 571,86 

EBIT** 860 350,21 -1 246 077,05 -514 860,04 129 839,92 -187 390,38 

Zysk brutto 753 568,26 -842 641,29 11 955,08 278 075,61 -36 844,12 

Zysk netto 571 548,05 -878 672,45 11 955,08 259 689,42 -36 844,12 

Kapitał (fundusz) 
podstawowy 

2 608 100,00 2 608 100,00 2 556 166,00 2 556 166,00 2 556 166,00 

Kapitał (fundusz) 
własny 

4 478 496,33 3 254 880,80 3 266 835,88 3 526 525,30 3 489 681,18 

Suma bilansowa 10 325 222,11 7 591 890,29 5 932 916,89 6 048 393,20 5 691 588,43 

Liczba akcji 2608100 2608100 2608100 2556166 2556166 

Zysk na jedną 
akcję 

0,2191 -0,3369 0,0046 0,1016 -0,0144 

Wartośd 
księgowa na 
akcję 

1,7171 1,2480 1,2526 1,3796 1,3652 

*zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację 
**zysk z działalności operacyjnej 
*** Dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta             
Źródło: Emitent 
 

 

Źródło: Emitent 
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Źródło: Emitent 

 
Wybrane wskaźniki  f inansowe  

Wskaźnik Formuła wskaźnika Wartości 
zalecane 

2007 2008 2009 2010 

Długu 
kapitał obcy

kapitał własny
 <233% 130,55% 133,25% 81,61% 71,51% 

Ogólnego zadłużenia 
kapitał obcy

pasywa ogółem
 <70% 56,63% 57,13% 44,94% 41,69% 

Płynności bieżącej 
zapasy należn. krótk.  śr.pien. 

zobowiązania krótk.
 1,4-2,0 1,57 1,08 1,23 2,26 

Płynności szybkiej 
należn. krótk.  śr.pien. 

zobowiązania krótk.
 0,8-1,0 1,41 0,98 0,96 0,99 

Rentownośd sprzedaży 
Wynik ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży
 max 2,84% -6,05% -4,42% 0,83% 

Rentownośd brutto sprzedaży 
Wynik brutto

Przychody ze sprzedaży
 max 2,61% -3,97% 0,09% 2,03% 

Rentownośd netto sprzedaży 
Wynik netto

Przychody ze sprzedaży
 max 1,98% -4,14% 0,09% 1,90% 

Rentownośd netto aktywów 
Wynik netto

Suma aktywów
 max 5,54% -11,57% 0,20% 4,29% 

Rentownośd netto kapitału 
własnego 

Wynik netto

Kapitał własny
 max 12,76% -27,00% 0,37% 7,36% 

Rotacja należności w dniach 

Średnia wartośd należności 
z tytułu dostaw i usług 365

Przychody ze sprzedaży
 

- 99 68 58 60 

Rotacja zapasów w dniach 
Średnia wartośd zapasów 365

Przychody ze sprzedaży
 - 10 6 10 10 

Rotacja zobowiązao w dniach 

Średnia wartośd zobowiązao
 z tytułu dostaw i usług 365

Przychody ze sprzedaży
 

- 54 55 38 44 

Okres konwersji gotówki w 
dniach 

Rotacja należności   
Rotacja zapasów  
Rotacja zobowiązao

 min 54 20 30 26 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdao finansowych Emitenta 
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Wybrane dane f inansowe za I kw. 2011 r .  

Wybrane dane finansowe 1.01.2011 – 31.03.2011* 

Przychody netto ze sprzedaży              2 250 410     

Zysk/strata ze sprzedaży - 245 572     

zysk/strata na działalności 
operacyjnej 

- 187 390,38     

zysk/strata brutto -  36 844,12     

zysk/strata netto -  36 844,12     

amortyzacja                    79 089     

 *Dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta             

 Źródło: Emitent 

 

Wybrane dane finansowe 31.03.2011* 

Kapitał własny         3 489 681,18     

Należności długoterminowe                             -       

Inwestycje długoterminowe 
             22 180,00     

Należności krótkoterminowe         1 882 074,14     

Inwestycje krótkoterminowe, w 
tym: 

        2 596 278,09     

Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

             16 732,22     

zobowiązania długoterminowe                             -       

zobowiązania krótkoterminowe         1 908 048,78     

aktywa trwałe            776 748,71     

aktywa obrotowe         4 914 840,02     

aktywa razem         5 691 588,43     

*Dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta             

Źródło: Emitent 

 

Komentarz  Zarządu do wyników finansowych za  I  kw. 2011 r  
 
Branżę teleinformatyczną cechuje znaczna sezonowośd. Początek roku jest zdecydowanie gorszym okresem a 
największe obroty, a co za tym idzie marże, Spółka osiąga w III i IV kwartale roku, kiedy łącznie obroty sięgają 
60-70 % wykonania rocznego.  
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Uzyskane wyniki sprzedażowe były nieco niższe niż zakładane, natomiast wynik netto mieścił się w 
zakładanym na I kwartał budżecie. Nie doszedł do skutku duży projekt nad którym Spółka pracuje już od 
ponad roku. Jego realizacja została wstrzymana ze względów formalno - prawnych. Spodziewamy się 
wznowienia działao w zakresie realizacji tego zadania w drugiej połowie III kwartału. Również opóźnienia w 
ogłoszeniu kilku przetargów przez instytucje publiczne miały wpływ na osiągnięty poziom sprzedaży i marży. 
Powodem opóźnieo były zawirowania spowodowane powyborczymi zmianami na poziomach decyzyjnych 
jednostek samorządowych. Większośd z tych projektów wchodzi obecnie do realizacji.  
Zarząd wyraźnie dostrzega ożywienie na rynku, zwłaszcza w obszarze instalacji teletechnicznych, co związane 
jest wznowieniem wielu inwestycji budowlanych na terenie Dolnego Śląska. Jednoczesne, intensywne prace 
marketingowo - sprzedażowe, połączone z akcjami sprzedażowymi realizowanymi wspólnie z wiodącymi 
producentami, których partnerem jest Spółka, m.in. Cisco, Dell, APC, zdecydowanie poszerzyły portfolio 
projektów nad którymi pracuje Spółka i których realizacja nastąpi w II półroczu br.  
 

6.6. Prognozy finansowe Emitenta 
 

Prognozy finansowe (zł) 2011P 2012P 2013P 

Przychody netto ze sprzedaży 15 800 000 19 500 000 26 000 000 

Zysk netto 450 000 650 000 1 000 000 

 
 

Spółka przygotowała prognozę wyników finansowych na lata 2011-2013 w odniesieniu do najważniejszych 
pozycji wynikowych w sposób zapewniający porównywalnośd z wynikami z lat poprzednich.  
Przy konstruowaniu prognozy na 2011 rok Emitent uwzględnił pozyskane oraz planowane do pozyskania w II 
półroczu 2011 r. kontrakty handlowe.  
Przy konstruowaniu prognozy na 2012-2013 rok Emitent uwzględnił wzrost przychodów i kosztów 
wynikających ze wzrostu skali działania w następujących obszarach:  

a) usługi outsourcingowe/serwisowe, będące wynikiem inwestycji w rozwój nowego kanału sprzedaży i 
obsługi klienta, 

b) instalacje teletechniczne, głównie w zakresie rozwoju Systemy monitoringu naprężeo konstrukcji 
budowlanych, 

c) systemy sieciowe.  
Prognoza finansowa Spółki została przygotowana z uwzględnieniem następujących czynników niezależnych 
od Spółki:  

a) poprawy koniunktury w obszarze inwestycji w infrastrukturę teleinformatyczną w Polsce,  
b) wykorzystywania przez klientów Spółki środków pomocowych z programów Unii Europejskiej,  
c) poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce i regionie Europy Środkowo –Wschodniej.  

Prognoza finansowa Spółki została przygotowana z uwzględnieniem następujących czynników zależnych od 
Spółki:  

a) rozszerzenie zakresu świadczonych usług outsourcingowych na obszar całego kraju dzięki budowie 
nowego kanału sprzedaży i obsługi klienta,  

b) rozwój sprzedaży połączony z akcją marketingową systemu monitoringu naprężeo konstrukcji 
budowlanych,  

c) budową sieci partnerskiej.  
 

7. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji 

kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w 

Dokumencie Informacyjnym. 

 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszonym w Dokumencie Informacyjnym Emitent 
realizował projekt rozwoju infrastruktury oraz mechanizmów sterujących procesami serwisowymi w Spółce. 
W celu dofinansowania projektu, Emitent złożył  3 lipca 2009 r. wniosek o dotację, którą otrzymał  w ramach 
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Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; Priorytet 8: Społeczeostwo informacyjne - zwiększanie 
innowacyjności gospodarki; Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.  
Wartośd finansowa całego projektu wyniosła: 524.807,00 zł.  
Wnioskowana i przyznana kwota dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej: 262.208,50 zł.  
Pozostałą częśd, czyli 262.598,50 zł spółka pokryła z budżetu własnego.  
Projekt został zrealizowany w 2010 roku i rozliczony w 2011 roku. 
 
Celem projektu była rozbudowa przedsiębiorstwa głównie w zakresie nowo tworzonej infrastruktury 
informatycznej zarówno w zakresie sprzętu jak i oprogramowania a także wprowadzeniu nowego 
zautomatyzowanego rozwiązania w stosunku do dotychczas świadczonych usług. Cele projektu zostały 
osiągnięte, a infrastruktura Spółki została zasilona w nowoczesny sprzęt IT i oprogramowanie. 

8. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, 

układowym lub likwidacyjnym 

 
Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie 
upadłościowe, układowe ani likwidacyjne.  
 

9. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, 

arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowao ma lub może mied 

istotne znaczenie dla działalności Emitenta 

 
Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie 
ugodowe, arbitrażowe ani egzekucyjne, którego wynik ma lub może mied istotne znaczenie dla działalności 
Emitenta. 

10. Informacje na temat wszystkich innych postępowao przed organami rządowymi, 

postępowao sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w 

toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą 

wystąpid według wiedzy emitenta, a które to postępowania mogły mied lub miały w 

niedawnej przeszłości, lub mogą mied istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta 

 
Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta ani też z jego wniosku nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne 
postępowanie przed organami rządowymi, postępowanie sądowe, ani arbitrażowe, które miało lub będzie 
mied istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta. 
 

11. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązao wobec 

posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z 

kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 
W realizacji przyjętego Uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 20 maja 2011 r. 
Programu Partnerskiego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w Uchwale nr 15 z dnia 20 maja 2011 r. powzięło 
decyzję o emisji Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz kadry zarządzającej. Zgodnie z Uchwałą nr 16  
wyemitowano 90.000 (dziewięddziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A, 160.000 (sto sześddziesiąt 
tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B, 25.000 (dwadzieścia pięd tysięcy) warrantów subskrypcyjnych 
serii C uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H. Dotychczasowi 
akcjonariusze zostali pozbawieni w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. 
 
Każdy warrant subskrypcyjny serii A, B, i C będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji serii H po 
cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Akcji serii H w dniu jej objęcia. 
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Osoby posiadające warranty subskrypcyjne serii A, będą mogły obejmowad Akcje serii H po zatwierdzeniu 
sprawozdania za 2011 rok, przez okres 45 dni, poprzez złożenie oświadczenia o wykonaniu warrantów. 
Osoby posiadające warranty subskrypcyjne serii B, C będą mogły obejmowad Akcje serii H po uzyskaniu przez 
Spółkę informacji o sprzedaży przez Surfland Sp. z o.o. Sp. K. nie mniej łącznie niż 1.152.117 posiadanych akcji 
SSK SA i nie później niż 45 dni od zaistnienia tego zdarzenia. 
 
Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd Emitenta do wydania Warrantów Subskrypcyjnych osobom 
uprawnionym po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, obejmującego 
akcje nowej emisji z przeznaczeniem na realizację programu partnerskiego 
 
Ponadto w dniu 20 maja  2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę nr 15 w sprawie 
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego połączonego z uchwałą o emisji warrantów 
subskrypcyjnych na rzecz kadry zarządzającej celem realizacji zobowiązania Spółki zgodnie z przyjętym 
Programem Partnerskim w Spółce „Surfland Systemy Komputerowe” S.A. oraz zmiany statutu Spółki. Kapitał 
zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 275.000,00 zł (dwieście 
siedemdziesiąt pięd tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 275.000 (dwieście siedemdziesiąt pięd 
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. Warunkowe 
podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii H 
posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które mają zostad wyemitowane na podstawie uchwały nr 16 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 maja 2011 r. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji upływa 
po 45 dniach licząc od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok w przypadku 
warrantów serii A i po uzyskaniu przez Spółkę informacji o sprzedaży przez Surfland Sp. z o.o. Sp. K. nie mniej 
łącznie niż 1.152.117 posiadanych akcji SSK SA i nie później niż 45 dni od zaistnienia tego zdarzenia w 
przypadku warrantów serii B i C, przez złożenie oświadczenia o wykonaniu warrantów. 
 
Do dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego ww. warunkowe podwyższenie nie zostało 
zarejestrowane w KRS. 
 
Spółka posiada odnawialny kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 1 200 000 zł udzielonego przez Raiffeisen 
Bank Polska S.A. Dzieo ostatecznej spłaty przypada na 24 kwietnia 2012 r. 
 

12. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na 

wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniami finansowymi, 

zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym 

 
Nie wystąpiły nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki Emitenta za okres objęty 
sprawozdaniami finansowymi, zamieszczonymi w Dokumencie.  

13. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i 

finansowej Emitenta oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały 

po sporządzeniu danych finansowych, o których mowa w Rozdziale V 

 
Emitent wskazuje, że w jego ocenie nie nastąpiły istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i 
finansowej Emitenta po sporządzeniu sprawozdao finansowych zamieszczonych w Rozdziale V. 

14. Dane o osobach zarządzających i osobach nadzorujących oraz strukturze własności 

14.1. Organy zarządzające i nadzorujące Emitenta 

 

Dane o  cz łonkach Zarządu Emitenta  
Pan Dariusz Kucharski został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu 12 kwietnia 2010 r.  Kadencja Zarządu 
trwa 3 lata. 
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Pan Tomasz Magda został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu 28 maja 2008 r. Kadencja Zarządu 
trwa 3 lata. 
 
Dariusz Kucharski – Prezes Zarządu, 

Tomasz Magda – Wiceprezes Zarządu 
Marcin Wydra – Prokurent 
 

 

Dariusz Kucharski – Prezes Zarządu, Dyrektor Finansowy 
W latach 1990 – 1995 studiował na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu na Wydziale 

Zarządzania i Informatyki na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie „Zarządzania Przedsiębiorstwem”. 

Tytuł magistra uzyskał w 1995 roku. W latach 2004 – 2005 na tej samej uczelni na Wydziale Zarządzania i 

Informatyki prowadził menedżerskie studia podyplomowe w zakresie „Obsługa i wykorzystanie funduszy UE 

wspierających polską przedsiębiorczośd i samorządnośd”. W 2006 roku rozpoczął studia podyplomowe w 

Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu w zakresie „Zarządzanie Projektem”. Dariusz Kucharski ukooczył Kurs 

dla kandydatów na głównych księgowych zorganizowany przez Stowarzyszenie Głównych Księgowych w 

Polsce (04.1996 - 02.1997). 

 

1994 – 1996 Asystent ds. finansowych w PPH „Shah-Bob” sp. z o.o., 

1996 – 1997 Kierownik działu finansowego w PPH „Shah-Bob” sp. z o.o., 

1997 – 2001 Dyrektor Finansowy w „AB” S.A. (wcześniej P.H. „Ab” Iwona Przybyło), 

2001 - 2003 Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu „AB” S.A., 

2003 – 2006 

2007– 2009   

Dyrektor Wydziału BZF w Urzędzie Miasta Wrocławia, 

Członek Rady Nadzorczej „Centrum Wpierania Projektów Europejskich” Sp. z o.o. 

Od 01.2007 Dyrektor Finansowy Surfland Systemy Komputerowe S.A., 

Od 03.2007 Prezes Zarządu Surfland Systemy Komputerowe S.A., 

Od 12.2008 Przewodniczący Rady Nadzorczej OneRay Investment S.A., 

Od 02.2009 Członek Komitetu Inwestycyjnego OneRay Investment S.A., 

 
 
Tomasz Magda – Wiceprezes Zarządu 
Tomasz Magda jest związany ze spółką od 1998 roku. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Operacyjnego. 
W latach 1993 – 1996 prowadził studia z zakresu Zarządzania Biznesem w Wyższej Szkole Zarządzania w 
Warszawie (The Polish Open University). Zawodowo związany z nowoczesnymi technologiami od początków 
Internetu w Polsce. Tomasz Magda zdobył liczne certyfikaty w zakresie projektowania rozwiązao sieciowych. 
 
1992 – 2000 Prowadził własną działalnośd gospodarczą w zakresie sprzętu komputerowego i serwisów 

internetowych, 
1994 – 1998  Działacz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Polkowice, 
1998 – 1999 Reprezentant handlowy w Surfland Systemy Komputerowe sp. z o.o., 
1999 – 2000 Specjalista ds. rozwoju usług internetowych w Surfland Systemy Komputerowe sp. z o.o., 
2000 – 2001 Kierownik Działu Usług Internetowych w Surfland Systemy Komputerowe sp. z o.o., 
2001 – 2004 Dyrektor Działu Usług Internetowych w Surfland Systemy Komputerowe S.A., 
2005 – 2008 Dyrektor ds. Kontraktów Strategicznych oraz Zastępca Dyrektora Działu Rozwiązao 

Sieciowych w Surfland Systemy Komputerowe S.A., 
Od 2008 Wiceprezes Zarządu SURFLAND Systemy Komputerowe S.A. 
 

Marcin Wydra – Prokurent 
W latach 1993 – 1998 studiował na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Wydziale 
Inżynieryjno-Ekonomicznego Przemysłu, gdzie w 1998 roku uzyskał tytuł inżyniera. Następnie w lubioskiej 
spółce Inova należącej do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. pełnił funkcję Pełnomocnika Zarządu 
ds. Handlu i Nowoczesnych Technologii IT. Marcin Wydra posiada duże doświadczenie w sprzedaży 
produktów i usług teleinformatycznych, w szczególności specjalizuje się w rozwiązaniach z obszaru IT security. 
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2000 – 2002 Specjalista ds. Kontraktów w ProSystem S.A., 
2002 – 2006 Dyrektor Działu Handlowego w ProSystem S.A., 
2006 – 2007 Pełnomocnik Zarządu ds. Handlu i Nowoczesnych Technologii IT w Inova sp. z o.o. 

(należącej do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.), 
2007 – 2008 Dyrektor Handlowy w K2Net, 
Od 04.2008 Dyrektor Działu Handlowego w Surfland Systemy Komputerowe S.A. 
Od 03.2010 Prokurent w spółce Surfland Systemy Komputerowe S.A. 
 
Dane o  cz łonkach Rady Nadzorczej  Emitenta  
 
Rada Nadzorcza została powołana 13 lipca 2011 r. i jej kadencja trwa 5 lata. Mandaty członków Rady 
Nadzorczej wygasają po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 
2015 r.  
 
Skład osobowy Rady Nadzorczej Emitenta: 
 
Tadeusz Kołacz – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Tadeusz Grabowski – Członek Rady Nadzorczej 

Stefan Gajda – Członek Rady Nadzorczej 

Grzegorz Warzocha – Członek Rady Nadzorczej 

Bogdan Kosturka – Członek Rady Nadzorczej 

  
Tadeusz Kołacz – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Tadeusz Kołacz posiada wykształcenie wyższe, w roku 1977 otrzymał tytuł magistra Akademii Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu, a w 1986 roku uzyskał tytuł naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej. 
 
1977 – 1987 Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 
1987 – obecnie Założyciel i Prezes Zarządu PPH Surfland sp. z o.o., 
1996 – obecnie V-Przewodniczącego Rady Fundacji Edukacji Międzynarodowej, 
1998 – obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Surfland Systemy Komputerowe S.A., 
2000 – 2006 Przewodniczący Rady Nadzorczej Money.pl sp. z o.o., 
2001 – 2003 Przewodniczący Rady Nadzorczej Narodowej Centrali Windykacji sp. z o.o. 
2007– 2009 Przewodniczący, a potem Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Centrum Wpierania 

Projektów Europejskich Sp. z o.o., 
Od 2009 Przewodniczący Rady Fundacji Gallen 
 
Tadeusz Grabowski – Członek Rady Nadzorczej 
Z wykształcenia jest ekonomistą. Ukooczył Wyższą Szkołę Ekonomiczną we Wrocławiu w zakresie Ekonomiki 
Przemysłu i w 1970 roku uzyskał tytuł Magistra Ekonomii. Ponadto posiada 36-cio letni staż pracy na 
stanowiskach zarządczych, jako naczelnik, dyrektor, wiceprezes. 
 
1995 – 1997 Przewodniczący Rady Nadzorczej w PBH „ODRA I”, 
1997 – obecnie Wiceprezes Zarządu PPH Surfland sp. z o.o., 
1998 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Surfland Systemy Komputerowe S.A., 
2000 – 2006 Członek Rady Nadzorczej Money.pl sp. z o.o., 
2007– 2009   Wiceprzewodniczący, a potem Przewodniczący Rady Nadzorczej Centrum Wpierania 

Projektów Europejskich Sp. z o.o., 
2010 – obecnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej IPO S.A. 
 
W ramach podnoszenia kwalifikacji oraz w trakcie pracy zawodowej Tadeusz Grabowski ukooczył szkolenia i 
kursy z zakresu: rachunku kosztów produkcji w zarządzaniu przedsiębiorstwem, sztuki negocjacji, 
projektowania i wdrażania systemu zapewnienia jakości wg norm ISO Serii 9000, nowoczesnych systemów 
motywowania płacowego w przedsiębiorstwie, trening ‘Jak zostad Menedżerem Personalnym”, finansów dla 
menedżerów, inwestycji na NewConnect, kredytowych i pozakredytowych formy rozwoju firm. 
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Stefan Gajda – Członek Rady Nadzorczej 
Absolwent Politechniki Wrocławskiej na wydziale Budownictwa Lądowego. W 1982 roku uzyskał dyplom 
magistra inżyniera budownictwa ze specjalizacją „Konstrukcje budowlane”. Po ukooczeniu studiów odbywał 
staże zawodowe w Niemczach w zakładach KRUPP w Rheinhausen, jako asystent inżyniera oraz QUICK – MIX 
w Osnabruck, jako asystent w laboratorium materiałów budowlanych. 
 
1982 – 1987  Majster i kierownik różnych placów budowy w zakresie budownictwa przemysłowego i 

ogólnego w PP MEGABUD Zakład Górniczego Wykonawstwa Budowlano – Montażowego, 
1988 – 1995 Współzałożyciel, udziałowiec, dyrektor ds. marketingu i rozbudowy w PPH SURFLAND sp. 

z o.o., 
1992 – 1994 Współzałożyciel i Członek Zarządu CEZAS BiS sp. z o.o., 
1995 – 1996 Kierowanie częścią marketingową spółki TAGA Firma Przedstawicielstw Zagranicznych, 
1996 – obecnie CCO BIURO KOORDYNACJI KONTRAKTÓW – gdzie odpowiedzialny był za koordynowanie 

współpracy z podwykonawcami, generalnymi wykonawcami, biurami projektów, 
dostawcami materiałów i wyrobów w zakresie budownictwa ogólnego realizowanych 
inwestycji przemysłowych, handlowych i budownictwa mieszkalnego indywidualnego 
oraz administrowanie i zarządzanie technicznym obszarem nieruchomości PPH Surfland 
sp. z o.o.; współpraca z inwestorami rynku dolnośląskiego, 

2005 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Surfland Systemy Komputerowe S.A. 
2010 – obecnie  Prokurent Surfland Sp. z o.o. 
 
Grzegorz Warzocha – Członek Rady Nadzorczej 
Partner i Członek Zarządu spółki audytorsko-doradczej  Avanta Audit Sp. z o.o. Absolwent Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie oraz ESC Tours (Francja). Biegły rewident dysponujący ponad piętnastoletnią 

praktyką zawodową w realizacji projektów doradczych dla podmiotów krajowych i zagranicznych oraz 

badaniu sprawozdao finansowych przedsiębiorstw sektora wydobywczego (surowce mineralne), 

budowlanego i rynku nieruchomości, produkcji (specjalne strefy ekonomiczne), dystrybucji (handel hurtowy i 

detaliczny) oraz usług finansowych (usługi pośrednictwa finansowego oraz leasingu). Specjalizuje się w 

rachunkowości przekształceo gospodarczych oraz przejęd. W latach 2000-2009 na stanowiskach 

kierowniczych w międzynarodowych firmach doradczych Ernst & Young oraz Deloitte. Posiada uprawnienia 

biegłego rewidenta oraz tytuł FCCA Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Księgowych. Mówi płynnie w języku 

angielskim i francuskim. Jest autorem profesjonalnych prezentacji oraz organizatorem szkoleo i warsztatów z 

zakresu rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej. Aktywnie współpracuje z izbami przemysłowo-

handlowymi oraz ich firmami członkowskimi. 

 
Bogdan Kosturka – Członek Rady Nadzorczej 
Architekt i menedżer złożonych organizacji usługowych i produkcyjnych, lider dużych zespołów ludzkich. 
Menedżer z 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu jednostkami od 50-2000 osób, autor licznych modeli 
organizacyjnych wspieranych systemami motywacyjnymi, informatyką i narzędziami HR. W latach 1995-2009 
wiceprezes Zarządu WINUEL SA, spółki IT, nadzorujący ponad 300-osobowy pion technologii i realizacji. W 
ramach Grupy Emax (2005-2007) dodatkowo pełnił funkcję członka zarządu spółki giełdowej (IT i BPO), 
nadzorując 800-osobowy pion realizacji w trzech spółkach Grupy, w ramach Grupy Sygnity (2007-2009) - 
wiceprezes zarządu spółki giełdowej (IT i BPO), nadzorujący 2000-osobowy pion realizacji w pięciu spółkach 
Grupy, członek Rady Nadzorczej Max Elektronik. Do 2005 roku zdobywał doświadczenia w Cincom Systems 
(Cincinnati, USA) i Keane Inc. (Cincinnati, USA). Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydział Elektroniki 
1981-1986. Studia zakooczone tytułem: Magister Inżynier Elektronik, dyplom z wyróżnieniem. 
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14.2. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta 

 

Struktura akcjonariatu Emitenta z uwidocznieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów w 
ogólnej liczbie głosów, na dzieo sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego jest następująca: 
 

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          
97,97 %             2.504.232     97,97 % 

Pozostali 
B 
C 
D 

11 400 
11 400 
29 134 

2,03 % 51 934 2,03 % 

Razem: 2 556 166     100 %           2 556 166     100 % 

 
Struktura akcjonariatu po rejestracji emisji akcji serii E, serii F i serii G z uwidocznieniem akcjonariuszy 
posiadających co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów kształtowad się będzie następująco: 
 

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 % 

 
Akcje serii E w liczbie 80.000 zostały objęte umownym zobowiązaniem do niezbywania tych akcji (lock-up) od  
daty debiutu Spółki na rynku NewConnect do dnia 30.06.2012 r. 
Akcje serii F w liczbie 125.000 zostały objęte umownym zobowiązaniem do niezbywania tych akcji (lock-up) 
od  daty debiutu Spółki na rynku NewConnect do dnia 30.06.2012 r. 
 
Emitent wskazuje także, że po rejestracji zmian Statutu Spółki w zakresie zamiany akcji imiennych serii A i D 
na akcje zwykłe na okaziciela oraz wprowadzeniu akcji serii A i serii D do obrotu na rynku NewConnect: 
Akcje serii A w liczbie 549.700 zostaną objęte umownym zobowiązaniem do niezbywania tych akcji (lock-up) 
do dnia 30.06.2012 r. 
Akcje serii D w liczbie 702.416 zostaną objęte umownym zobowiązaniem do niezbywania tych akcji (lock-up) 
do dnia 30.06.2012 r. 

V. Sprawozdania finansowe 

1. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.  
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2. Opinia i raport Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 

01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. 
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3.  Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2011 r. do 31.03.2011 r. 
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VI. Załączniki  
 

1. Statut Emitenta  
 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Artykuł 1 

Firma Spółki brzmi „Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna”. Spółka może używad skrótu 

„Surfland Systemy Komputerowe S.A.” oraz „SSK S.A.” a także wyróżniającego ją znaku graficznego.  

 

Artykuł 2 

Siedzibą Spółki jest Wrocław. 

 

Artykuł 3 

1. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą. 

2. Spółka może tworzyd i prowadzid swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne 

jednostki organizacyjne, a także uczestniczyd w innych spółkach lub przedsięwzięciach na 

obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą. 

3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

 

II.  PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI 

 

Artykuł 4 

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:  

1) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z), 

2) Produkcja komputerów i urządzeo peryferyjnych (26.20.Z) 

3) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (26.30.Z), 

4) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z) 

5) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z), 

6) Naprawa i konserwacja urządzeo elektronicznych i optycznych (33.13.Z) 

7) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z) 

8) Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z), 

9) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 

(43.22.Z) 

10) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeo peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z), 

11) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 

(46.52.Z) 

12) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeo biurowych (46.66.Z) 

13) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z), 

14) Pozostała działalnośd wydawnicza (58.19.Z), 

15) Działalnośd w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z), 
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16) Działalnośd w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji 

satelitarnej (61.20.Z), 

17) Działalnośd w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z) 

18) Działalnośd w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z), 

19) Działalnośd związana z oprogramowaniem (62.01.Z), 

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

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

22) Pozostała działalnośd usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 

(62.09.Z) 

23) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalnośd 

(63.11.Z) 

24) Działalnośd portali internetowych (63.12.Z), 

25) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z) 

26) Pozostała finansowa działalnośd usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 

ubezpieczeo i funduszów emerytalnych (64.99.Z), 

27) Pozostała działalnośd wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeo i 

funduszów emerytalnych (66.19.Z), 

28) Działalnośd rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z) 

29) Działalnośd firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 

finansowych (70.10.Z); 

30) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

(70.22.Z) 

31) Działalnośd w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z), 

32) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B), 

33) Badania rynku i opinii publicznej (73.20.Z), 

34) Pozostała działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(74.90.Z). 

35) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeo biurowych, włączając komputery (77.33.Z), 

36) Działalnośd ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeostwa (80.20.Z); 

37) Działalnośd centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z) 

38) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B), 

39) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeo peryferyjnych (95.11.Z) 

40) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z) 

 

III. KAPITAŁ I AKCJE 

 

Artykuł 5 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.556.166,00 złotych (dwa miliony piędset pięddziesiąt sześd 

tysięcy sto sześddziesiąt sześd złotych) i dzieli się na 1.099.400 (jeden milion dziewięddziesiąt 

dziewięd tysięcy czterysta) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda 

akcja, 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 1 

(jeden) złoty każda akcja, 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji imiennych serii C o wartości 

nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja oraz 1.433.966 (jeden milion czterysta trzydzieści trzy 

tysiące dziewiędset sześddziesiąt sześd) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) 

złoty każda akcja. 

2. Akcje serii „A” zostały pokryte w wyniku przekształcenia Spółki pod firmą Surfland – Systemy 

Komputerowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przez 

jedynego wspólnika tej spółki, a mianowicie Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe 

Surfland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wkładem 
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niepieniężnym w postaci udziałów w przekształcanej spółce pod firmą Surfland – Systemu 

Komputerowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, dla której Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna prowadzi rejestr handlowy nr 7554. Akcje serii „B”, „C” i 

„D” zostały opłacone gotówką.  

3. Akcje serii „A”, „B”, „C” i „D” są akcjami imiennymi zwykłymi. Akcje nowych emisji będą 

emitowane jako akcje imienne zwykłe lub uprzywilejowane, bądź akcje na okaziciela. 

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. 

5. Kapitał akcyjny może byd podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie 

wartości nominalnej akcji na zasadach określonych w uchwałą Walnego Zgromadzenia 

akcjonariuszy. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeostwa objęcia akcji 

nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji. Terminy i wysokośd wpłat na akcje, określi 

uchwała Walnego Zgromadzenia, poświęconego podwyższeniu kapitału akcyjnego. 

6. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty za objęte akcje w wymaganym terminie, będzie 

obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzieo takiego opóźnienia, a także 

ewentualnego odszkodowania, za poniesioną przez Spółkę szkodę z tego tytułu.  

7. Akcje w podwyższonym kapitale akcyjnym mogą byd opłacone również z należnej 

akcjonariuszom dywidendy. 

8. Akcje są niepodzielne. Mogą byd wydawane w odcinkach zbiorowych. Współuprawnieni z akcji 

wykonują swoje prawa w Spółce przez wspólnego przedstawiciela, a za świadczenia związane z 

akcją odpowiadają solidarnie.  

9. Akcje mogą byd umarzane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, 

którego akcje mają byd umorzone lub bez jego zgody na warunkach określonych w niniejszym 

statucie, w przypadku rażącego naruszenia przez akcjonariusza zasad uczciwości, w 

szczególności w przypadku celowego działania na szkodę Spółki lub celowego i uporczywego 

utrudniania działalności Spółki 

10. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału 

zakładowego, powinna byd powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o 

umorzeniu akcji. 

11. W przypadku umorzenia akcji, wynagrodzenie należne akcjonariuszowi w zamian za akcje 

umorzone, winno byd równe iloczynowi akcji umorzonych i wartości bilansowej jednej akcji. Nie 

dotyczy to przypadków umorzenia akcji bez zgody akcjonariusza, albowiem wówczas akcje 

umarzane będą za wynagrodzeniem, równym nominalnej wartości umorzonych akcji, chyba że 

wartośd bilansowa akcji w dniu umorzenia będzie niższa od wartości nominalnej. 

12. Spółka może nabywad własne akcje w celu umorzenia. 

 

Artykuł 51 

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 166.900,00 zł 

(sto sześddziesiąt sześd tysięcy dziewiędset  złotych), poprzez emisję nie więcej niż 166 900 (sto 

sześddziesiąt sześd tysięcy dziewiędset  ) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości 

nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. 

2. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie 

praw do objęcia akcji serii „E” posiadaczom następujących, wyemitowanych na podstawie 

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 czerwca 2011 roku 

warrantów subskrypcyjnych: 
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serii A, które zostaną wyemitowane w ilości nie większej niż 36 900 (trzydzieści sześd tysięcy 

dziewiędset), 

serii B, które zostaną wyemitowane w ilości nie większej niż 30 000 (trzydzieści tysięcy), 

serii C, które zostaną wyemitowane w ilości nie większej niż 60.000 (sześddziesiąt tysięcy), 

serii D, które zostaną wyemitowane w ilości nie większej niż 40.000 (czterdzieści tysięcy). 

 

IV. ZBYCIE AKCJI 

 

Artykuł 6 

Akcje są zbywalne. 

 

Artykuł 7 

Akcje Spółki mogą byd przedmiotem publicznego obrotu. 

 

V.  WŁADZE SPÓŁKI 

 

Artykuł 8 

Władzami Spółki są: 

a) Zarząd; 

b) Rada Nadzorcza; 

c) Walne Zgromadzenie. 

 

A. ZARZĄD SPÓŁKI 

 

Artykuł 9 

1. Zarząd Spółki jest jedno – lub wieloosobowy, w tym jeden członek zarządu będzie określany 

mianem Prezesa Zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego, co najmniej dwóch spośród 

członków zarządu powołanych obok Prezesa Zarządu, będzie określanych mianem 

Wiceprezesów Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. 

2. Zarząd Spółki powołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może także odwoład lub zawiesid 

członka Zarządu lub cały zarząd Spółki przed upływem kadencji.  

3. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do ważności uchwał Zarządu, wymagana jest obecnośd 

na posiedzeniu co najmniej dwóch trzecich jego składu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą 

większością głosów obecnych. W uzasadnionych przypadkach  dopuszcza się możliwośd 

głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległośd. W razie równości głosów, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 

4. Zarząd jest obowiązany także do powiadomienia Rady Nadzorczej o ustanowieniu lub 

odwołaniu Prokury. 

5. Wynagrodzenie członków zarządu, bez względu na formę ich zatrudnienia, ustala Rada 

Nadzorcza. O prawie członków zarządu do udziału w zyskach rocznych Spółki decyduje Walne 

Zgromadzenie. 

 

Artykuł 10 

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką zgodnie z budżetem i planem strategicznym, sporządzonymi i 

zatwierdzonymi zgodnie z postanowieniami tego Statutu, oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 
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2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub 

niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do 

kompetencji Zarządu. 

3. Tryb działania Zarządu określi Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd spółki, a 

zatwierdza go Rada Nadzorcza.  

4. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeo woli oraz podpisywania w imieniu 

Spółki upoważniony jest:  

a) jeżeli jednorazowe rozporządzenie lub podejmowane zobowiązanie nie przekracza 

równowartości w złotych polskich 20.000,00 (dwudziestu tysięcy) euro - każdy Członek 

Zarządu samodzielnie;  

b) jeżeli jednorazowe rozporządzenie lub podejmowane zobowiązanie przekracza 

równowartośd w złotych polskich 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) euro, ale nie przekracza 

równowartości w złotych polskich 50.000,00 (pięddziesięciu tysięcy) euro - Prezes Zarządu 

samodzielnie albo dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek 

Zarządu działający łącznie z prokurentem;  

c) jeżeli jednorazowe rozporządzenie lub podejmowane zobowiązanie przekracza kwotę 

stanowiącą w złotych polskich 50.000,00 (pięddziesiąt tysięcy) euro - dwóch Członków 

Zarządu działających łącznie; 

d) w przypadku jednorazowych rozporządzeo lub podejmowanych zobowiązao objętych 

czynnością o wartości przekraczającej równowartośd w złotych polskich 300.000,00 (trzysta 

tysięcy) euro - dwóch Członków Zarządu działających łącznie po uprzednim uzyskaniu zgody 

Rady Nadzorczej. 

 

Artykuł 11 

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady 

Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu 

a Spółką, w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze 

stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym Członka Zarządu.  

 

B. RADA NADZORCZA 

 

Artykuł 12 

Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech osób, w tym z Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy. 

 

Artykuł 13 

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięd lat. 

2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego 

nieobecności Wiceprzewodniczący. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i 

otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. 

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej, aniżeli jeden raz na kwartał. 

5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może byd zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia 

powinny odbyd się co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenia 

może byd zwołane w każdej chwili.  

6. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, zwołuje 

posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub 
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członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno był zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili 

złożenia wniosku. 

7. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 2 (dwu) dniowym powiadomieniem, 

chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez 

zachowania powyższego powiadomienia. W celu powiadomienia dopuszczalne jest 

wykorzystywanie w tym celu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległośd. 

8. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą byd powzięte w drodze 

pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności 

Wiceprzewodniczącego. Uchwała podjęta w drodze głosowania pisemnego, będzie ważna tylko 

wówczas, gdy o treści uchwały zostaną powiadomieni uprzednio wszyscy członkowie Rady 

Nadzorczej. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub 

Wiceprzewodniczącego, jeżeli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący.  

9. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich 

członków rady, zgodnie z art. 13.7. 

 

Artykuł 14 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 

2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, 

do szczególnych uprawnieo Rady Nadzorczej należy: 

(1) badanie sprawozdao finansowych, badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków 

Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat; 

(2) powoływanie i odwoływanie członków zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach 

członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki; 

(3) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu; 

(4) ustalanie wynagrodzenia członków zarządu Spółki; 

(5) zatwierdzenia rocznych planów finansowych Spółki (budżet). Budżet powinien obejmowad 

co najmniej plan operacyjny Spółki, budżet przychodów i kosztów na dany rok obrotowy 

(w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe) oraz plan wydatków 

inwestycyjnych; 

(6) zatwierdzenie wieloletnich strategicznych planów gospodarczych Spółki. Wieloletni plan 

strategiczny powinien obejmowad plan przychodów i kosztów na każdy rok, prognoz oraz 

planów inwestycyjnych na poszczególne lata prognoz; 

(7) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i 

innych obciążeo majątku Spółki lub majątku Spółki zależnej od Spółki o łącznej wartości 

przekraczającej, w jednym roku obrachunkowym, równowartośd kwoty 150.000,00 (sto 

pięddziesiąt tysięcy) USD, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z 

postanowieniami Statutu Spółki; 

(8) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a 

członkami Zarządu Spółki, akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi z 

którymkolwiek z akcjonariuszy Spółki lub członków Zarządu Spółki; 

(9) wyrażenie zgody na zastaw akcji Spółki; 

(10) wyrażenie zgody na zamianę akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela; 

(11) zatwierdzenie wyboru biegłego rewidenta dokonanego przez Zarząd, do zbadania 

sprawozdao finansowych Spółki zgodnie z polskimi standardami rachunkowości; 

3. Walne Zgromadzenie może upoważnid Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu 

zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonym 

w uchwale zgromadzenia.  
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Artykuł 15 

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 

2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. 

3. Rada Nadzorcza może delegowad jednego lub kilku spośród swoich członków do 

indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. 

4. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo żądad dostarczenia wszelkich informacji 

dotyczących  przedsiębiorstwa Spółki oraz ma prawo na swój koszt zbadad uzyskane informacje 

dotyczące Spółki. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo wglądu do dokumentów 

księgowych Spółki. 

 

Artykuł 16 

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów.  

 

C. WALNE ZGROMADZENIE 

 

Artykuł 17 

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyd się nie później niż sześd miesięcy po 

zakooczeniu roku obrotowego Spółki. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny 

wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy 

reprezentujących co najmniej 10 % (dziesięd procent) kapitału akcyjnego. Oprócz ogłoszenia 

przewidzianego przez Kodeks Handlowy, Zarząd zawiadomi każdego akcjonariusza o zwołaniu 

Walnego Zgromadzenia listem poleconym wysłanym w dniu ogłoszenia oraz tych akcjonariuszy, 

którzy tego zażądali na piśmie, telefaksem nadanym w dniu ogłoszenia. 

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpid w ciągu dwóch tygodni od 

daty złożenia wniosku zgodnie z Artykułem 17.3. 

5. Walne Zgromadzenie może zostad zwołane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub co 

najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej: 

(a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 

określonym w powyższym Artykule 17.2.; lub 

(b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w Artykule 17.3 Zarząd nie zwołał 

nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym 

Artykule 17.4 

 

Artykuł 18 

1. Walne Zgromadzenie może podejmowad uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem 

obrad, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł 

sprzeciwu co do powzięcia uchwały. 

2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % (dziesięd procent) kapitału 

akcyjnego mogą żądad umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego 

Walnego Zgromadzenia.  

3. Żądanie, o którym mowa w Artykule 18.2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego 

Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia.  

 

Artykuł 19 

Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu. 
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Artykuł 20 

1. Dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecnośd na Zgromadzeniu 

akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50 % kapitału akcyjnego, o ile Kodeks Spółek 

Handlowych nie stanowi inaczej.  

2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy statut nie 

stanowi inaczej.  

 

Artykuł 21 

Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są zwykłą większością głosów akcjonariuszy 

obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. 

 

Artykuł 22 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności  

(a) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo pokryciu strat; 

(b) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, 

(c) rozwiązanie i likwidacja Spółki; 

(d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa 

użytkowania, zbycie nieruchomości fabrycznej Spółki; 

(e) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego; 

(f) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; 

(g) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a 

członkami Rady Nadzorczej; 

(h) tworzenie i znoszenie funduszy celowych; 

(i) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki; 

(j) zmiana Statutu Spółki ; 

(k) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje; 

(l) wybór likwidatorów; 

(m) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeo o naprawienie szkody wyrządzonej przy 

zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru; 

(n) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy; 

(o) podjęcie czynności w celu wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu. 

2. Oprócz spraw wymienionych w Artykule 22.2. uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne 

sprawy określone w przepisach prawa lub Statucie. 

3. Wnioski w sprawach, w których niniejszy statut wymaga uprzedniej opinii Rady Nadzorczej 

powinny byd zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. 

 

Artykuł 23 

1. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie, zarządza się przy 

wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o 

pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych, a także na żądanie 

jednego chodby akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu. 

2. Głosowao tajnych nie przeprowadza się, gdy w Zgromadzeniu uczestniczy jeden tylko 

akcjonariusz. 

 

VI.  GOSPODARKA SPÓŁKI  

 

Artykuł 24 

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez 

Radę Nadzorczą Spółki.  
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Artykuł 25 

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane 

coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8 (osiem) % czystego zysku rocznego, do czasu 

kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokośd równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału 

akcyjnego. 

2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub start. Na mocy 

uchwał Walnego Zgromadzenia mogą byd także tworzone, znoszone i wykorzystywane 

stosownie do potrzeb fundusze celowe.  

3. Czysty zysk Spółki może byd przeznaczony w szczególności na: 

(a) Dywidendy dla akcjonariuszy, 

(b) kapitał zapasowy, 

(c) kapitał rezerwowy, 

(d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

4. Termin wypłaty dywidendy akcjonariuszom ustala i ogłasza Zarząd Spółki. Zakooczenie wypłat 

powinno nastąpid nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale 

zysku. 

5. Zarząd może wypłacad akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 

roku obrotowego, wówczas gdy Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata 

zaliczek oraz ustalenie ich wysokości wymaga zgody Rady Nadzorczej.  

6. Spółka może tworzyd inne, aniżeli określone w niniejszym artykule, fundusze celowe. 

 

Artykuł 26 

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 

2. Rachunkowośd Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce. 

3. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej Spółki następujące sprawozdania 

finansowe: 

(a) zweryfikowane jednostkowe roczne sprawozdania finansowe Spółki sporządzone zgodnie z 

przepisami obowiązującymi w Polsce, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania 

sprawozdania finansowania – w ciągu 90 (dziewięddziesięciu) dni od zakooczenia roku 

obrotowego; 

(b) zweryfikowane skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zgodnie z 

przepisami obowiązującymi, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania 

sprawozdania finansowego – w ciągu 120 (stu dwudziestu) dni od zakooczenia roku 

obrotowego; 

4. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej budżet operacyjny Spółki na 

kolejny rok obrachunkowy nie później niż do dnia 31 stycznia tego roku. 

5. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej aktualizowany co rok trzyletni 

strategiczny plan gospodarczy Spółki, w terminie ustalonym przez Radę Nadzorczą.  

6. Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie powiadomid Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych 

zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeo umów, o których mowa 

w art. 10.4. pkt b. 

7. Sprawozdania określone w ustępach 3, 4 i 5 powyżej będą sporządzane w formacie ustalonym 

uchwałą Rady Nadzorczej. 

 

VII.  LIKWIDACJA SPÓŁKI I POSTANOWIENIA KOOCOWE 

 

Artykuł 27 

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu jej likwidacji.  
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2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Walne Zgromadzenie 

ustanowi jednego lub dwóch likwidatorów. W tym drugim przypadku, do reprezentowania 

Spółki w likwidacji i podpisywania w jej imieniu uprawnionych będzie dwóch likwidatorów 

działających łącznie.  

 

Artykuł 28 

Ogłoszenia Spółki będą dokonywane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

 

Artykuł 29 

W sprawa nieuregulowanych w statucie, zastosowania mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. 
 

2. Treśd uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu spółki nie 

zarejestrowanych jeszcze przez Sąd          

 
Uchwała nr 1  

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

z dnia 13.07.2011 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki 
 

Na podstawie art. 22 ust. 1 lit. (j) Statutu Spółki oraz art. 430 §1 KSH, Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie dokonuje następujących zmian w art. 12 i art. 14 ust. 2 pkt (11) Statutu Spółki: 
 

§1 

Art. 12 Statutu, otrzymuje następujące brzmienie: 

„Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu osób, w tym Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy.” 

 

§2 

Art. 14 ust. 2 pkt 11 Statutu, otrzymuje następujące brzmienie: 

„(11) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdao finansowych Spółki zgodnie z polskimi 

standardami rachunkowości” 

 

Uchwała nr 10 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 20.05.2011 r. 

 
w sprawie zmiany Statutu Spółki 

Na podstawie art. 22 ust. 1 lit. (j) Statutu Spółki oraz art. 430 §1 KSH, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki: 

 
§ 1 

W związku z zamianą akcji imiennych serii A, B, C i D na akcje zwykłe na okaziciela przez Zarząd 

Spółki na podstawie uchwały z dnia 16 maja 2011 numer 01/05/2011 za zgodą Rady Nadzorczej 

Spółki wyrażoną w uchwale z dnia 26 kwietnia 2011 numer 124/59SA/2011, Walne Zgromadzenie 

zmienia: 
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- artykuł 5 ust. 1 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.556.166,00 złotych (dwa miliony piędset pięddziesiąt sześd 

tysięcy sto sześddziesiąt sześd złotych) i dzieli się na : 

a) 1.099.400 (jeden milion dziewięddziesiąt dziewięd 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 dziewiędset sześddziesiąt sześd) 

akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, 

oraz artykuł 5 ust. 3 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie: 

3. Akcje serii „A”, „B”, „C” i „D” są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje nowych emisji będą 

emitowane jako akcje imienne zwykłe lub uprzywilejowane, bądź akcje na okaziciela. 

 
§ 2 

Art. 5 ust. 9-11 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: 

9. Akcje mogą byd umarzane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, 

którego akcje mają byd umorzone. 

10. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału 

zakładowego, powinna byd powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o 

umorzeniu akcji. 

11. /Uchyla się/. 
§ 3 

Art. 10 ust. 4 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: 

4. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeo woli oraz podpisywania w imieniu 

Spółki upoważniony jest:  

a) jeżeli jednorazowe rozporządzenie lub podejmowane zobowiązanie nie przekracza 

100.000,00 (sto tysięcy) złotych netto - każdy Członek Zarządu samodzielnie; 

b) jeżeli jednorazowe rozporządzenie lub podejmowane zobowiązanie przekracza 100.000,00 

(sto tysięcy) złotych netto, ale nie przekracza 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych netto - 

Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden 

Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem; 

c) jeżeli jednorazowe rozporządzenie lub podejmowane zobowiązanie przekracza kwotę 

200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych netto, ale nie przekracza 1.200.000,00 (jeden milion 

dwieście tysięcy) złotych netto - dwóch Członków Zarządu działających łącznie;  

d) w przypadku jednorazowych rozporządzeo lub podejmowanych zobowiązao objętych 

czynnością o wartości przekraczającej 1.200.000,00 (jeden milion dwieście tysięcy) złotych 

netto - dwóch Członków Zarządu działających łącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Rady 

Nadzorczej. Obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej nie dotyczy zawierania przez Spółkę 

umów i zaciągania zobowiązao w sprawach zakupu bądź sprzedaży sprzętu komputerowego 

lub świadczenia przez Spółkę usług internetowych bądź serwisowych dokonywanych w trybie: 

konkursu, przetargu, licytacji, aukcji. 

 
§ 4 

Art. 14 ust. 2 pkt. (7) Statutu otrzymuje następujące brzmienie: 

(7) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych 

obciążeo majątku Spółki lub majątku Spółki zależnej od Spółki o łącznej wartości przekraczającej, w 
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jednym roku obrachunkowym, kwotę 300.000,00 (trzysta tysięcy) złotych netto, nie przewidzianych 

w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki; 

 

§ 5 
Art. 17 ust. 3-5 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: 
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd Spółki z własnej inicjatyw lub na wniosek 
akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięd procent) kapitału akcyjnego. 
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpid w ciągu dwóch tygodni od 
daty złożenia wniosku zgodnie z Artykułem 17.3. 
5. Walne Zgromadzenie może zostad zwołane przez Radę Nadzorczą: 

a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 

określonym w powyższym Artykule 17.2.; lub 

b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,  jeżeli zwołanie go uzna za zasadne. 

 
Uchwała nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 20.05.2011 r. 
 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa 
poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z realizacją Programu Partnerskiego przyjętego 
uchwałą nr 9 oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie 
obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą 
NewConnect oraz zmiany statutu Spółki 
 
Na podstawie art. 22 ust. 1 lit. (e) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki Surfland Systemy 
Komputerowe S.A. (zwanej dalej Spółką) uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych) 
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez 

emisję 80.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1 zł (1 złoty) każda 
(zwanych dalej "akcjami serii E"). 

3. Cena emisyjna akcji serii E wynosi 1 zł. 
4. Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do 

podziału za rok obrotowy kooczący się 31.12.2011 r. 
5. Akcje serii E pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji serii E. 
6. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona zgodnie z założeniami Programu Partnerskiego 

przyjętego uchwałą nr 9. 
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii E do osób objętych 

Programem Partnerskim oraz do zawarcia do dnia 30.10.2011 roku z osobami, które przyjmą 
propozycję nabycia, stosownych umów. 

§ 2 
W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii 
E. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii E 
przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej 
Uchwały. 

§ 3 
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1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzid akcje serii E i prawa do akcji serii E do obrotu w 
alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. 

2. Akcje serii E i prawa do akcji serii E będą miały formę zdematerializowaną. 
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych 
S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii E i praw do akcji 
serii E w celu ich dematerializacji. 

§ 4 
Walne Zgromadzenie postanawia zmienid artykuł 5 ust. 1 Spółki, który otrzymuje następujące 
brzmienie: 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.636.166,00 złotych (dwa miliony sześdset trzydzieści sześd tysięcy 
sto sześddziesiąt sześd złotych) i dzieli się na: 

f.  1.099.400 (jeden milion dziewięddziesiąt dziewięd tysięcy czterysta) akcji zwykłych na 
okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda akcja, 

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

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

i. 1.433.966 (jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące dziewiędset sześddziesiąt sześd) 
akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.---- 

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

 
OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII E 

ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ 
 

Przyjęty Program Partnerski obejmujący członków Zarządu oraz kluczowych managerów ma na celu 
trwalsze związanie ich z celami spółki i realizacją przyjętej strategii. Elementem tej strategii jest 
zbudowanie wiarygodności spółki i pozyskanie środków kapitałowych nie zbędnych dla realizacji 
zamierzeo. Związanie kluczowych osób z tym procesem i zwiększenie ich zaangażowania jest 
niezbędne dla osiągnięcia sukcesu spółki w długoterminowym okresie. W związku z powyższym, 
wyłączenie prawa poboru akcji serii E leży w interesie Spółki.------------------------------------------- 

 
Uchwała nr 12  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 20.05.2011 r. 
 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji 
prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i 
praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki 
Na podstawie art. 22 ust. 1 lit. (e) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki Surfland Systemy 
Komputerowe S.A. (zwanej dalej Spółką) uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

9. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 250.000,00 zł (dwieście pięddziesiąt tysięcy 
złotych). 
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10. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane 
poprzez emisję 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1 zł (1 złoty) 
każda (zwanych dalej "akcjami serii F"). 

11. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 1 zł. 
12. Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do 

podziału za rok obrotowy kooczący się 31.12.2011 r. 
13. Akcje serii F pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji serii F.  
14. Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 

§ 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub 
prawnymi. 

15. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii F do nie więcej niż 99 
osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które 
przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów. 

16. Określa się, że umowy objęcia akcji serii F z podmiotami wybranymi przez Zarząd, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, zostaną zawarte do dnia 30.10.2011 r. 
 

§ 2 
W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii 
F. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii F 
przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej 
Uchwały. 

§ 3 
4. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzid akcje serii F i prawa do akcji serii F do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. 

5. Akcje serii F i prawa do akcji serii F będą miały formę zdematerializowaną. 
6. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych 
S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii F i praw do akcji 
serii F w celu ich dematerializacji. 

 
§ 4 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji 
oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz 
wprowadzenia akcji serii F i praw do akcji serii F do  
obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do: 

 określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, 

 dokonania ewentualnego podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania 
przesunięd akcji pomiędzy transzami, 

 zawarcia umów o objęcie akcji, 
 

§ 5 
Walne Zgromadzenie postanawia zmienid artykuł 5 ust. 1 Spółki, który otrzymuje następujące 
brzmienie: 

 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.886.166,00 złotych (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześd 
tysięcy sto sześddziesiąt sześd złotych) i dzieli się na: 
g)  1.099.400 (jeden milion dziewięddziesiąt dziewięd tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela 

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

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

j) 1.433.966 (jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące dziewiędset sześddziesiąt sześd) akcji 
zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, 

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

l) 250.000 (dwieście pięddziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 
1 (jeden) złoty każda akcja. 

 
OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII F 

ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ 
 
Emisja akcji serii F ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla prowadzenia działalności Spółki. 
Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego 
kapitału. Docelowo, akcje Spółki mają byd notowane na rynku NewConnect. W związku z 
powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii F leży w interesie Spółki. 
 

Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 20.05.2011 r. 

 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji 
prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i 
praw do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki 
Na podstawie art. 22 ust. 1 lit. (e) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki Surfland Systemy 
Komputerowe S.A. (zwanej dalej Spółką) uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

9. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 475.000 zł (czterysta 
siedemdziesiąt pięd tysięcy złotych). 

10. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez 
emisję nie więcej niż 475.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł ( 
jeden złoty) każda (zwanych dalej "akcjami serii G"). 

11. Cena emisyjna akcji serii G wynosi 2 zł. 
12. Akcje serii G uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do 

podziału za rok obrotowy kooczący się 31.12.2011 r. 
13. Akcje serii G pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji serii G. 
14. Emisja akcji serii G zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej 

zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami 
fizycznymi lub prawnymi. 

15. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii G do nie więcej niż 99 
osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą 
propozycję nabycia, stosownych umów. 

16. Określa się, że umowy objęcia akcji serii G z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną 
zawarte do dnia 30.10.2011 r. 
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§ 2 
W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii 
G. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii G 
przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej 
Uchwały. 
 

§ 3 
4. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzid akcje serii G i prawa do akcji serii G do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. 

5. Akcje serii G i prawa do akcji serii G będą miały formę zdematerializowaną. 
6. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych 
S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii G i praw do akcji 
serii G w celu ich dematerializacji. 

 
§ 4 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia  szczegółowych warunków emisji 
oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz 
wprowadzenia akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
NewConnect, w tym w szczególności do: 

 określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, 

 dokonania podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięd akcji 
pomiędzy transzami, 

 zawarcia umów o objęcie akcji, 

 złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu 
spółek handlowych. 

 
§ 5 

Walne Zgromadzenie postanawia zmienid art. 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące 
brzmienie: 

 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.361.166,00 złotych (trzy miliony trzysta 
sześddziesiąt jeden tysięcy sto sześddziesiąt sześd złotych) i dzieli się na: 

a) 1.099.400 (jeden milion dziewięddziesiąt dziewięd 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 dziewiędset sześddziesiąt sześd) 
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 pięddziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości 
nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, 
g) nie więcej niż 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięd tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 
serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja. 
 

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII G 
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Emisja akcji serii G ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla prowadzenia działalności Spółki. 
Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego 
kapitału. Docelowo, akcje Spółki mają byd notowane na rynku NewConnect. W związku z 
powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii G leży w interesie Spółki. 
 

Uchwała nr 15 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 20.05.2011 r. 

 
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego połączonego z uchwałą o emisji 
warrantów subskrypcyjnych na rzecz kadry zarządzającej celem realizacji zobowiązania Spółki 
zgodnie z przyjętym Programem Partnerskim w Spółce „Surfland Systemy Komputerowe” S.A. oraz 
zmiany statutu Spółki 
 
Działając na podstawie art. 432, 448 i 449 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala co następuje. 
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 275.000,00 zł 

(dwieście siedemdziesiąt pięd tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 275.000 (dwieście 
siedemdziesiąt pięd tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1 zł 
(jeden złoty) każda. 

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia 
Akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C wyemitowanych na podstawie 
uchwały nr 16 Zgromadzenia Wspólników, która zostanie podjęta w dniu 20 maja 2011 roku. 

3. Akcje uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy  w którym zostały wyemitowane. 
4. Prawo poboru Akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest w całości wyłączone. 
5. Prawo objęcia Akcji będzie przysługiwad wyłącznie posiadaczom Warrantów, określonym w 

uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 16 z dnia 20 maja 2011 roku, na warunkach 
określonych w tej uchwale. 

6. Cena emisyjna jednej Akcji wynosi 1 zł (jeden złoty). 
7. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji upływa po upływie 45 dni licząc od dnia  

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok w przypadku warrantów serii A i 
po uzyskaniu przez Spółkę informacji o sprzedaży przez Surfland Sp. z o.o. Sp. K. nie mniej 
łącznie niż 1.152.117 posiadanych akcji SSK SA i nie później niż 45 dni od zaistnienia tego 
zdarzenia w przypadku warrantów serii B i C, przez złożenie oświadczenia o wykonaniu 
warrantów. 

8. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą uchwałą, 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany statutu Spółki poprzez nadanie Artykułu 51 

Statutu nowej, następującej treści: 
 

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 275.000,00 
zł (dwieście siedemdziesiąt pięd tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 275.000 
(dwieście siedemdziesiąt pięd tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości 
nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. 

2. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie 
praw do objęcia akcji serii „H” posiadaczom następujących, wyemitowanych na podstawie 
uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 16 z dnia 20 maja 2011 roku 
warrantów subskrypcyjnych: 

 - serii A, które zostaną wyemitowane w ilości nie większej niż 90.000 (dziewięddziesiąt 
tysięcy), 
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 - serii B, które zostaną wyemitowane w ilości nie większej niż 160.000 (sto sześddziesiąt 
tysięcy), 

 - serii C, które zostaną wyemitowane w ilości nie większej niż 25.000 (dwadzieścia pięd 
tysięcy), 

 
 

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII H 
 

Przyjęty Program Partnerski obejmujący członków Zarządu oraz kluczowych managerów ma na celu 
trwalsze związanie ich z celami spółki i realizacją przyjętej strategii. Elementem tej strategii jest 
zbudowanie wiarygodności spółki i pozyskanie środków kapitałowych nie zbędnych dla realizacji 
zamierzeo. Związanie kluczowych osób z tym procesem i zwiększenie ich zaangażowania jest 
niezbędne dla osiągnięcia sukcesu spółki w długoterminowym okresie. W związku z powyższym, 
wyłączenie prawa poboru akcji serii H leży w interesie Spółki. 
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3. Odpis z KRS 
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4. Definicje skrótów 

 

Giełda, GPW, Giełda Papierów 
Wartościowych 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

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 

MSR/ MSSF 
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/ Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości 
Finansowej 

NBP Narodowy Bank Polski 

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 

Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) 

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 

PSR Polskie Standardy Rachunkowości wg Ustawy o rachunkowości  

Rada Giełdy Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna 

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., SSK, 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 KRS 
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, 
poz. 1186, z późn. zm.) 

Ustawa o obrocie, Ustawa o 
obrocie instrumentami 
finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, 
poz. 1384, z późn. zm.) 

Ustawa o ochronie konkurencji 
i konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, 
poz. 331, z późn. zm.) 
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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 (t.j. Dz. U. z 2009 r. 
Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku dochodowym 
od osób fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, 
poz. 307, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku dochodowym 
od osób prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. 
Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku dochodowym 

od czynności cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. 

Nr 101, poz. 649, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku od spadków i 
darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768) 

Ustawa o rachunkowości 
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. 
zm.) 

VAT Podatek od towarów i usług 

WZ, WZA, Walne Zgromadzenie, 
Walne Zgromadzenie Spółki 

Walne Zgromadzenie Surfland Systemu Komputerowe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

Zarząd Giełdy Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Zarząd, Zarząd Spółki, Zarząd 
Emitenta 

Zarząd Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 
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