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Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
wprowadzane jest:
a. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda,
b. 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
c. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda,
d. 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10
zł (dziesięć groszy) każda.
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I. Czynniki ryzyka
Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi Emitenta,
powinni przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w niniejszym Dokumencie
Informacyjnym.
Ziszczenie się dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność 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 istnieć inne czynniki dotychczas nierozpoznane przez Spółkę, które mogą
mieć w przyszłości negatywny wpływ na jego działalność.
Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich
zaistnienia ani oceną ich ważności.

1.

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność

Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą
Na bieżącą działalność oraz możliwość realizacji strategii rozwoju Emitenta znaczący wpływ ma sytuacja
ogólnogospodarcza w Polsce i na świecie, wyrażająca się w poziomie wskaźników makroekonomicznych. Do
czynników makroekonomicznych, mających największy wpływ na działalność Emitenta, zaliczają się między
innymi: tempo wzrostu i wartość Produktu Krajowego Brutto, poziom nakładów inwestycyjnych w
przedsiębiorstwach, poziom inflacji oraz poziom stóp procentowych.
Pogorszenie się sytuacji makroekonomicznej może mieć negatywny wpływ na popyt na oferowane przez Spółkę
produkty i usługi, a w konsekwencji na wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju Emitenta.
Ryzyko związane z rozwojem i bieżącą sytuacją na rynku kapitałowym w Polsce
Usługi i produkty oferowane przez Emitenta są skierowane do uczestników rynku kapitałowego w Polsce.
Istotny wpływ na działalność Spółki ma zatem etap oraz strategia rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie (GPW), a także bieżąca sytuacja na rynku kapitałowym.
Ograniczenie rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, przejawiające się spadkiem liczby podmiotów
gospodarczych zainteresowanych notowaniem swoich instrumentów finansowych na GPW, w tym na rynku
NewConnect, bądź spadkiem liczby inwestorów zainteresowanych inwestowaniem na tym rynku, może
negatywnie wpłynąć na realizację strategii rozwoju Emitenta oraz przyszłe wyniki finansowe.
Negatywnie na działalność Spółki może także wpłynąć bieżące pogorszenie się sytuacji na rynku kapitałowym w
Polsce, które może skutkować ograniczeniem wydatków na usługi i produkty oferowane przez Emitenta.
Zarząd Spółki wskazuje, że w procesie kształtowania strategii rozwoju Spółki uwzględnił możliwość
przejściowego pogorszenia się koniunktury na rynku kapitałowym w przyszłości, które zdaniem Zarządu może
stanowić szansę wyróżnienia się przez poszczególne podmioty, których instrumenty finansowe są notowane na
GPW spośród wszystkich spółek, a zatem zwiększyć popyt na usługi i produkty oferowane przez Emitenta.
Ryzyko związane ze zmianami regulacji obowiązujących na rynku NewConnect
Emitent świadczy usługi z zakresu investor relations przede wszystkim dla spółek notowanych na rynku
NewConnect. Podstawą regulacji obowiązujących na tym rynku jest Regulamin Alternatywnego Systemu
Obrotu wraz załącznikami. Istnieje ryzyko, że ze względu na zmianę regulacji obowiązujących na rynku
NewConnect, w tym regulacji obejmujących obowiązki informacyjne spółek notowanych, Emitent nie będzie w
stanie na bieżąco przystosować swojej oferty do nowych wymogów, czego efektem może być organicznie
przychodów Spółki ze sprzedaży.
Ryzyko związane z rozwojem sieci Internet
Głównym kanałem dystrybucji informacji przez Emitenta jest sieć Internet. Realizacja strategii rozwoju Spółki w
dużym stopniu uzależniona jest zatem od dostępu potencjalnych klientów i odbiorców usług Emitenta do sieci
Internet. Wybrane czynniki, które o tym decydują to zamożność obywateli oraz warunki techniczne
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umożliwiające uzyskanie połączenia. Liczba użytkowników Internetu w ostatnich latach systematycznie rosła,
zwiększając potencjał serwisów internetowych, a zatem również portali i narzędzi z grupy Emitenta.
Ewentualne ograniczenie tej dynamiki, bądź ograniczenia w funkcjonowaniu sieci, mogą negatywnie wpłynąć
na liczbę odbiorców produktów i usług Emitenta, a w konsekwencji również na sytuację oraz wyniki finansowe
Spółki.
Ryzyko związane z konkurencją w branży
Rynek usług public relations i investor relations w Polsce charakteryzuje niska koncentracja. Duża liczba
podmiotów obecnych na rynku oraz duża liczba nowych agencji wpływa na wysoki stopień konkurencyjności w
branży. Istnieje ryzyko, że nasilenie walki konkurencyjnej w przyszłości negatywnie wpłynie na funkcjonowanie,
sytuację finansową oraz stopień realizacji strategii rozwoju Spółki.
W celu ograniczenia ryzyka związanego z konkurencją Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje sytuację w branży
oraz dostosowuje ofertę Spółki do aktualnych wymogów rynkowych. Ponadto Zarząd Emitenta deklaruje
podejmowanie działań w celu budowy trwałych relacji z klientami.
Ryzyko związane z konsolidacją rynku
Ze względu na rozdrobnienie polskiego rynku usług public relations i investor relations istnieje ryzyko
konsolidacji branży, a tym samym zwiększenia potencjału podmiotów konkurencyjnych względem Emitenta. W
efekcie pozycja konkurencyjna Spółki może zostać osłabiona, czego efektem może być ograniczenie wzrostu
Emitenta, w tym osiąganie słabszych wyników finansowych niż zakładane przez Zarząd.
Ryzyko zmian przepisów podatkowych
System przepisów podatkowych w Polsce charakteryzują częste zmiany oraz brak jednoznacznej wykładni.
Generuje to istotny czynnik ryzyka związany z niestabilnością systemu oraz możliwością wprowadzenia nowych,
niekorzystnych dla Spółki i jej klientów, uregulowań. W konsekwencji mogłoby to przełożyć się na pogorszenie
wyników finansowych Emitenta.
Możliwe różnice w interpretacji przepisów prawnych zwiększają wymienione ryzyko – w razie nieprawidłowego
odczytania i zastosowania się Spółki do obowiązujących wymogów organy podatkowe uprawnione są do
nakładania wysokich kar, które mogą mieć znaczny wpływ na wyniki finansowe Emitenta.
Ryzyko niekorzystnych zmian pozostałych przepisów prawnych oraz ich interpretacji
Podobnie jak w przypadku przepisów podatkowych, również zmiany w zakresie pozostałych przepisów
prawnych mogą mieć pośredni lub bezpośredni wpływ na działalność Emitenta.
Istnieje zatem ryzyko, że wprowadzone zmiany przepisów prawnych mogą negatywnie wpłynąć na działalność
oraz sytuację finansową Spółki.

2.

Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta

Ryzyko związane z krótkim okresem działalności Spółki
Spółka została zawiązana w maju 2011 r. w Warszawie oraz zarejestrowana w KRS 20 czerwca 2011 r. przez Sąd
Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego. Krótki okres funkcjonowania Emitenta generuje szereg związanych z tym rodzajów ryzyka, takich jak
ograniczona rozpoznawalność marki, brak przywiązania klientów, brak odpowiedniego rozeznania rynku czy
trudności w pozyskiwaniu finansowania. Ponadto ze względu na krótki okres funkcjonowania Spółki dane
finansowe, którymi dysponuje Zarząd Emitenta, mogą nie być wystarczająco wiarygodne, aby na ich podstawie
formułować strategię rozwoju Spółki oraz plan finansowy. W przypadku zmaterializowania się wymienionych
czynników ryzyka osiągane w przyszłości wyniki finansowe Spółki mogą być znacząco różne od założonych przez
Zarząd, a w skrajnym przypadku mogą negatywnie wpłynąć na możliwość kontynuowania działalności przez
Spółkę.
Ryzyko związane z nieosiągnięciem zakładanej skali działalności
Jednym z kluczowych założeń strategii rozwoju Emitenta jest osiągnięcie odpowiedniej skali działalności.
Pozwoli to na osiągnięcie oczekiwanej rentowności przy jednoczesnym oferowaniu usług w atrakcyjnych
cenach. Liczba klientów oraz odbiorców istotnie wpływa także na pozycję rynkową usług, aplikacji oraz portali
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zarządzanych przez Emitenta. Liczba spółek aktywnie korzystających z narzędzi oferowanych przez Emitenta
jest dodatnio skorelowana z liczbą odbiorców tych usług w rozumieniu wszystkich interesariuszy rynku
kapitałowego.
Istnieje ryzyko, że w przypadku nie osiągnięcia zakładanej skali działania, produkty i usługi nie będą cieszyły się
wystarczającym zainteresowaniem ze strony wszystkich uczestników rynku kapitałowego, co jest niezbędne w
celu osiągnięcia pozycji lidera w zarządzaniu informacjami o uczestnikach rynku kapitałowego.
Okres od powstania Spółki do stycznia 2012 r. był przede wszystkim związany z budową portfolio produktów i
usług oferowanych przez Spółkę. Od stycznia kluczowym dla dalszego rozwoju Emitenta jest zwiększenie skali
prowadzonej działalności w rozumieniu komercjalizacji stworzonych produktów i usług, pozyskaniu większej
liczby odbiorców i wzrost przychodów ze sprzedaży. W związku z zakończeniem realizacji prac
programistycznych w kluczowych zakresach wykonania aplikacji Emitent istotnie ograniczył zatrudnienie i
zmienił model funkcjonowania zamykając swój oddział w Toruniu, w którym zlokalizowane były: dział
produkcyjno-programistyczny, dział kreacji i grafiki oraz dział rozwoju produktów autorskich. Istnieje ryzyko, że
przeprowadzone zmiany nie przyniosą oczekiwanych efektów, a w konsekwencji Emitent nie zwiększy
przychodów ze sprzedaży i liczby klientów, co miałoby istotnie negatywny wpływ na potencjał rozwojowy
Spółki.
Ryzyko związane z produktami i usługami
Kluczowe prace rozwojowe nad wybranymi narzędziami i aplikacjami oferowanymi przez Spółkę zostały
zakończone w okresie do stycznia 2012 r., a w związku z tym nie były jeszcze wykorzystywane przez klientów,
bądź były wykorzystywane przez nielicznych i w wąskim zakresie. Okres od powstania Spółki do stycznia 2012 r.
był poświęcony właśnie na rozwijanie portfolio produktów i usług, a sama Spółka poniosła na ten cel istotne
nakłady inwestycyjne. Istnieje ryzyko, że w przypadku mniejszego niż zakładany przez Zarząd Spółki popytu na
oferowane przez Emitenta produkty i usługi Emitent nie zdoła sprzedać produktów i usług o wartości minimum
pokrywającej poniesione na nie nakłady.
Ryzyko związane z rozwijaniem produktów
W pierwszym kwartale 2012 r. Zarząd Spółki przeprowadził znaczącą redukcję zatrudnienia i zmianę struktury
organizacyjnej w celu ograniczenia stałych kosztów funkcjonowania. Opisana zmiana związana jest z
zakończeniem etapu prac projektowo-produkcyjnych kluczowych aplikacji modułowych oraz narzędzi
pozwalających na oferowanie usług oraz zarządzanie bazami danych. Przeprowadzona redukcja zatrudnienia
wśród programistów, choć ma pozytywny wpływ na poziom kosztów bieżącej działalności, to może ograniczyć
w sposób istotny możliwość rozwijania dotychczasowych produktów (w tym aplikacji i narzędzi
informatycznych), a także tworzenia nowych. Zarząd Emitenta zakłada w przyszłości wykorzystywanie
zewnętrznych podmiotów/współpracy na zasadzie zadaniowej do celów związanych z rozwijaniem produktów.
Istnieje ryzyko, że w związku z przeprowadzonymi zmianami Spółka nie będzie w stanie rozwijać
dotychczasowych i nowych produktów, bądź będzie to wymagało większego nakładu finansowego lub nakładu
czasu niż miałoby to miejsce w przypadku rozwijania ich w ramach wewnętrznych komórek Spółki. Istnieje
także ryzyko, że efekty prac zlecanych podmiotom zewnętrznym będą odbiegały od oczekiwań Zarządu Spółki.
Ryzyko związane z infrastrukturą informatyczną
W prowadzonej działalności Emitent aktywnie wykorzystuje infrastrukturę informatyczną, która stanowi
podstawę do świadczenia przez Spółkę usług, w tym poprawnego funkcjonowania oferowanych aplikacji i
narzędzi. Istnieje ryzyko, że infrastruktura informatyczna ulegnie awarii, bądź wystąpi inne zdarzenie które
czasowo ograniczy możliwości prawidłowego korzystania z infrastruktury informatycznej, a tym samym
świadczenia wybranych usług i funkcjonowania aplikacji. W efekcie mogłoby to wpłynąć między innymi na
opóźnienie w realizacji projektów, utratę posiadanych danych, utratę zaufania klientów, a w konsekwencji
negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta.
W celu ograniczenia skutków ewentualnych awarii, Emitent stosuje wielopoziomowy system zabezpieczeń
obejmujący m. in. kolokację usług na kilku niezależnych serwerach dostawców zewnętrznych o wysokim
poziomie zabezpieczeń oraz tworzenie niezależnych kopii bezpieczeństwa dla poszczególnych usług i
produktów. Ponadto Emitent wdrożył wewnętrzne procedury bezpieczeństwa danych.
Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi
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Emitent w znacznym stopniu wykorzystuje w swojej działalności rozwiązania informatyczne oraz sprzęt
komputerowy. Cechą charakterystyczną sektora informatycznego są szybko zachodzące zmiany oraz częste
pojawianie się nowych rozwiązań. Istnieje ryzyko, że Spółka nie będzie wystarczająco szybko reagować na
zmiany w sektorze, a w związku z tym ograniczy potencjał swojego wzrostu i pozycje konkurencyjną.
Zarząd Emitenta deklaruję monitorowanie najnowszych rozwiązań technologicznych i bieżące dostosowywanie
oferowanych przez Spółkę produktów i usług do oczekiwań odbiorców.
Ryzyko związane z nieskuteczną ochroną praw własności intelektualnej Emitenta
Istnieje ryzyko, że Emitent nie będzie w stanie skutecznie przeciwdziałać nieuprawnionemu korzystaniu z jego
praw własności intelektualnej przez podmioty nieupoważnione (np. nielegalnemu wykorzystaniu know–how
czy tajemnicy handlowej Emitenta). Naruszenie przez podmioty trzecie praw Emitenta mogłoby negatywnie
wpłynąć na jego sytuację finansową poprzez pogorszenie pozycji konkurencyjnej, czy konieczność poniesienia
wysokich kosztów obsługi prawnej.
Ryzyko związane z wizerunkiem STOCKinfo S.A.
Pozytywny wizerunek Emitenta oraz ugruntowana w świadomości klientów marka ma duże znaczenie dla
prowadzenia działalności, a także pozyskiwania nabywców usług oraz partnerów biznesowych. Wizerunek
Emitenta może ucierpieć na skutek działań zależnych od Spółki, związanych np. z jakością świadczonych usług.
Istnieje także wiele czynników niezależnych od Emitenta, które mogą mieć negatywny wpływ na jego reputację.
Należą do nich m. in. problemy związane z funkcjonowaniem infrastruktury informatycznej podmiotów
zewnętrznych, bądź zdarzenia o charakterze losowym.
Ponadto istnieje ryzyko negatywnego wpływania na wizerunek Emitenta przez osoby trzecie poprzez
rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o Spółce, a także o podmiotach i osobach z nią powiązanych.
Działania takie mogłyby negatywnie wpłynąć na pozycję konkurencyjną Emitenta, a tym samym zdolność do
pozyskiwania nowych klientów i odbiorców.
Zarząd Spółki deklaruje, że dokłada wszelkich starań aby wszystkie podejmowane działania wykonywane były z
należytą starannością i dbałością, zarówno o interesy klientów, jak i współpracujących z Emitentem
podmiotów. Zarząd Emitenta deklaruje także podejmowanie odpowiednich kroków prawnych wobec
podmiotów, których celem jest negatywne i bezpodstawne wpływanie na wizerunek Spółki.
Ryzyko utraty zaufania odbiorców
Istotnym czynnikiem mającym wpływ na bieżące funkcjonowanie oraz realizację strategii Spółki jest dobra
reputacja oraz zaufanie odbiorców. Zarząd Spółki wskazuje, że czynnik ten jest szczególnie istotny w przypadku
świadczenia usług z zakresu wspomagania realizacji obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne.
Ewentualna utrata zaufania ze strony dotychczasowych lub potencjalnych klientów Spółki może istotnie
wpłynąć na rozwój oraz osiągane wyniki finansowe Emitenta.
Zarząd Emitenta wskazuje, że poprzez rzetelne realizowanie usług oraz wywiązywanie się ze zobowiązań Spółka
dokłada wszelkich starań, aby jej wizerunek był pozytywny, a podmioty zewnętrzne darzyły Spółkę zaufaniem.
Ryzyko związane z jakością świadczonych usług
Jakość świadczonych usług na rynku public relations i investor relations ma kluczowe znaczenie dla uzyskiwania
oczekiwanych przez klientów efektów. Kreowanie wizerunku i promocja z wykorzystaniem sieci Internet wiąże
się ponadto z ciągłą weryfikacją podjętych działań, nie tylko przez stronę umowy, ale pośrednio także i wiele
innych niezależnych podmiotów. Istnieje ryzyko, iż pomimo dołożenia przez Emitenta wszelkiej staranności,
oferowane usługi mogą nie przynieść pożądanych efektów, a w konsekwencji negatywnie wpłynąć na zdolność
Emitenta do pozyskiwania nowych klientów.
Ryzyko związane z utratą płynności
Na dzień 31 grudnia 2011 r. stosunek wartości aktywów obrotowych do zobowiązań bieżących wynosił jedynie
ok. 36%. Było to spowodowane przede wszystkim ujmowaniem w kwocie 543 tys. zł wpłat akcjonariuszy w
związku z obejmowaniem akcji nowych emisji w zobowiązaniach krótkoterminowych (akcje zostały już
zarejestrowane). Niemniej istnieje ryzyko, że wysoki udział należności krótkoterminowych w aktywach ogółem
(ok. 26%) w przypadku niewypłacalności lub nieterminowej spłaty przez kontrahentów może skutkować
pogorszeniem płynności finansowej. Problemy o podobnym charakterze mogą także wystąpić w przypadku
realizowania sprzedaży w wartości mniejszej niż koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Spółki.
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Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego wszystkie zaległe zobowiązania zostały uregulowane, a w
celu zapewnienia płynności finansowej w przyszłości Spółka oraz Prezes Zarządu zawarli poniższe umowy:
 Umowa pożyczki zawarta w dniu 2.02.2012 r. pomiędzy Emitentem, a spółką INVESTcon GROUP S.A.
(Autoryzowany Doradca Emitenta) w wysokości 18.356,16 tys. zł w celu spłaty zobowiązań
publicznoprawnych Emitenta (szczegóły umowy pożyczki zostały opisane w rozdziale IV pkt. 13),
 Umowa pożyczki zawarta w dniu 6.02.2012 r. pomiędzy Emitentem, a spółką INVESTcon GROUP S.A.
(Autoryzowany Doradca Emitenta) w wysokości 73.000,00 zł w celu spłaty zobowiązań Emitenta
(szczegóły umowy pożyczki zostały opisane w rozdziale IV pkt. 13),
 Umowa inwestycyjna zawarta w dniu 2.02.2012 r. pomiędzy Panem Tomaszem Rogalskim (Prezes
Zarządu Emitenta), spółką Doradcagiełdowy.pl sp. z o.o. oraz spółką INVESTcon GROUP S.A.
(Autoryzowany Doradca Emitenta). Zgodnie z zawartą umową miesięczne koszty funkcjonowania
Spółki nie przekroczą 10.000 zł w kolejnych, po lutym 2012 r., miesiącach. Wyższe koszty
funkcjonowania będą dopuszczalne tylko w przypadku pokrycia ich w przychodach. INVESTcon GROUP
S.A. zobowiązał się także do zapewnienia w okresie od czerwca 2012 r. do czerwca 2013 r.
finansowania kosztów działalności Spółki poprzez pożyczki, zorganizowanie emisji akcji z prawem
poboru lub w inny sposób (szczegóły umowy inwestycyjnej zostały opisane w rozdziale IV pkt. 13).
Ponadto Zarząd Emitenta w pierwszym kwartale 2012 r. podjął działania zmniejszające istotnie liczbę osób
zatrudnionych oraz wielkość wynajmowanych powierzchni biurowych, czego efektem jest ograniczenie kosztów
funkcjonowania Emitenta.
Emitent nie wyklucza, że w przyszłości zajdzie konieczność pozyskania dodatkowego finansowania nie tylko
rozwoju działalności, ale także bieżącej działalności spółki. W takim przypadku Emitent zakłada w szczególności
przeprowadzenie emisji z prawem poboru.
Ryzyko związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi
Emitent zawierał w przeszłości transakcje z podmiotami powiązanymi. W okresie od 1 czerwca 2011 r. do 31
grudnia 2011 r. wartość brutto sprzedaży zrealizowanej na rzecz podmiotów powiązanych wyniosła 78.717,54
zł. Ponadto w tym samym okresie Emitent dokonał zakupu środków trwałych i wyposażenia, zakupu usług
doradczych, zakupu usług informatycznych oraz opłat z tytułu najmu powierzchni biurowych o wartości brutto
612.847,50 zł od spółki doradcagiełdowy.pl sp. z o.o. (Prezesem Zarządu i jedynym udziałowcem jest Pan
Tomasz Rogalski – Prezes Zarządu Emitenta).
Zarząd Emitenta wskazuję, że zakup sprzętu komputerowego od spółki doradcagiełdowy.pl sp. z o.o. miał na
celu maksymalne przyspieszenie rozpoczęcia prowadzenia działalności przez Spółkę. Ponadto w opinii Zarządu
opisane transakcje wynegocjowane zostały na warunkach nie gorszych niż rynkowe. Zarząd dopuszcza
możliwość zawierania transakcji z podmiotami powiązanym w przyszłości.
Nie można wykluczyć, że warunki na jakich zostały zawarte dotychczasowe transakcje, jak i transakcje które
mogą zostać zawarte w przyszłości, w trakcie ewentualnej kontroli organów skarbowych mogą zostać uznane za
odbiegające od warunków rynkowych. W efekcie mogłoby to narazić Spółkę na negatywne konsekwencje w
postaci określenia dodatkowych zobowiązań podatkowych lub innych sankcji.
Ryzyko związane z kluczowymi klientami
W okresie od 1 czerwca 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. ok. 96% przychodów ze sprzedaży Spółki pochodziło od
trzech odbiorców.

Przychody od danego pomiotu w
okresie od 1.06.2011 r, do
31.12.2011 r.

Udział w przychodach ze
sprzedaży od danego podmiotu w
sumie przychodów ze sprzedaży
w okresie od 1.06.2011 r, do
31.12.2011 r.

Odbiorca 1

282 550,00

49,37%

Odbiorca 2

208 000,00

36,34%

INVESTcon GROUP S.A.

60 000,00

10,48%

Pozostali

21 787,50

3,81%

Podmiot
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572 337,50

Razem

100,00%

Źródło: Emitent

Wpływ na tak dużą koncentrację przychodów, w opinii Zarządu, ma wczesny etap rozwoju Spółki. Niemniej
istnieje ryzyko utraty wybranych klientów. Zarząd zwraca także uwagę, że charakter wybranych usług jest
jednorazowy, w związku z czym przychody z tego tytułu nie będą generowane cyklicznie. Istnieje także ryzyko
dyktowania przez kluczowych kontrahentów niekorzystnych warunków współpracy, które w konsekwencji
mogłyby wpłynąć na rentowności Spółki.
Zarząd Spółki planuje kontynuować współpracę z odbiorcą 1 w zakresie sprzedaży usług analitycznych i
doradczych dotyczących użyteczności aplikacji. W 2012 r. Zarząd Emitenta nie planuje kontynuacji współpracy z
odbiorcą 2, jednak nie wyklucza realizacji projektów na zlecenie.
Zarząd Spółki zwraca uwagę, że wraz z zakończeniem prac nad kluczowymi zakresami oferowanych aplikacji w
styczniu 2012 r. potencjał do generowania przychodów ze sprzedaży przez Spółkę znacznie wzrósł, a źródła
przychodów powinny być istotnie bardziej zdywersyfikowane.

Ryzyko związane z kluczowymi dostawcami
W okresie od 1 czerwca 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. Emitent posiadał czterech dostawców.

Podmiot

Doradcagiełdowy.pl sp. z o.o.

Zamówienia dla danego
podmiotu w okresie od 1.06.2011
r, do 31.12.2011 r.

Udział zamówień dla danego
podmiotu w sumie zamówień
ogółem okresie od 1.06.2011 r,
do 31.12.2011 r.

498 250,00

88,71%

Dostawca 2

28 545,00

5,02%

Dostawca 3

25 410,00

4,47%

Pozostali

15 880,00

2,80%

568 085,00

100,00%

Razem
Źródło: Emitent

Kluczowym dostawcą Emitenta w 2011 r. była spółka doradcagiełdowy.pl sp. z o.o. – podmiot powiązany
względem Emitenta. Przedmiotem realizowanych transakcji było przede wszystkim wytworzenie aplikacji oraz
zakup sprzętu komputerowego. Zarząd Emitenta bierze pod uwagę możliwość zlecania w przyszłości
konkretnych zadań spółce doradcagiełdowy sp. z o.o. Istnieje jednak ryzyko, że w przypadku braku możliwości
zrealizowania przez dostawcę Emitenta nowych zleceń na rzecz Emiteta, Spółka będzie zmuszona do wyboru
innego dostawcy, a koszty z tym związane będą wyższe, niż zakłada Zarząd.
Ryzyko związane z wartościami niematerialnymi i prawnymi
Na dzień 31 grudnia 2011 r. udział wartości niematerialnych i prawnych w aktywach ogółem Spółki wyniósł ok.
66%. W skład wartości niematerialnych i prawnych Spółki wchodzą przede wszystkim zaliczki na wartości
niematerialne i prawne w kwocie 415 tys. zł w związku z wytworzeniem aplikacji „Raporty giełdowe” oraz
„Alert-service”. Szczegółowy zakres prac związanych z wytworzeniem tych aplikacji obejmował:
 wykonanie infrastruktury informatycznej systemu dystrybucji wskaźników giełdowych,
 opracowanie struktury dystrybucji i propagacji danych,
 wykonanie architektury informatycznej systemu monitorowania raportów giełdowych,
 wykonanie architektury informatycznej systemu monitorowania raportów giełdowych Alert-service,
 wykonanie architektury informatycznej systemu STOCK service.
Istnieje ryzyko, że wartości niematerialne i prawne prezentowane w sprawozdaniu finansowym Spółki nie
spowodują w przyszłości spodziewanych wpływów korzyści ekonomicznych do jednostki. Mogłoby to
skutkować niezdolnością Spółki do realizacji planu finansowego założonego przez Zarząd.
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Istnieje także ryzyko, że w przypadku utraty wartości wybranych wartości niematerialnych i prawnych Spółka
dokona odpisu aktualizującego ich wartość, co w istotny sposób negatywnie wpłynęłoby na wynik finansowy
Spółki. Ponadto istnieje ryzyko związane z brakiem prawnego zabezpieczenia praw do elementów
zakwalifikowanych do wartości niematerialnych i prawnych w postaci patentów, mogące prowadzić do
wykorzystywania ich przez inne podmioty. Zarząd Emitenta planuje złożenie odpowiedniej dokumentacji w tym
zakresie do Urzędu Patentowego w pierwszym półroczu 2012 r.
Ryzyko związane z doświadczeniem w świadczeniu usług z zakresu investor relations
Z uwagi na krótki okres funkcjonowania Emitent nie posiada długoletniego doświadczenia w zakresie
świadczenia usług związanych z relacjami inwestorskimi. Ponadto żaden z pracowników Spółki nie posiada
takowego doświadczenia. W procesie świadczenia usług z tego zakresu Emitent zamierza koncentrować się na
implementacji zintegrowanych narzędzi i aplikacji tj. moduły relacji inwestorskich. Zadania, w zakresie których
Emitent nie będzie posiadał własnych kompetencji planuje zlecać podmiotom zewnętrznym. Istnieje w związku
z tym ryzyko, że z uwagi na brak doświadczenia w świadczeniu usług z zakresu investor relations Emitent nie
będzie w stanie pozyskać zakładanej przez Zarząd liczby klientów. Ponadto w efekcie braku doświadczenia
Emitent może nie sprostać oczekiwaniom klientów, bądź wykonywać czynności doradcze nieprofesjonalnie, a w
konsekwencji narazić się na utratę klientów, bądź roszczenia z tytułu popełnionych błędów.
Ryzyko związane z podwykonawcami
Na etapie projektowania architektury informatycznej, jak i prac programistycznych związanych z budową
narzędzi i aplikacji stanowiących portfolio produktów, Spółka wykorzystywała własny zespół programistów.
W związku z zakończeniem okresu tworzenia oprogramowania i produktów, obecna strategia zakłada
outsourcing usług bieżącego administrowania, aktualizowania i konfigurowania narzędzi będących w zasobach
Spółki. Zarząd Spółki planuje także w przyszłości korzystać z usług podwykonawców m. in. w zakresie:
 projektowania graficznego,
 serwisowania i administrowania technicznego aplikacjami znajdującymi się w ofercie Spółki,
 bieżącej konfiguracji i replikacji usług,
 obsługi call center (w tym przeprowadzanie promocji, akcji sprzedażowych, serwisu
posprzedażowego),
 rozwijania nowych produktów i usług,
 pozyskiwania danych publicznych i tworzeniu baz danych.
Istnieje ryzyko, że pozyskanie odpowiednich podwykonawców do określonych przez Zarząd Spółki zadań nie
będzie możliwe np. w związku z dużym popytem na tego typu usługi na rynku, brakiem podmiotów
posiadających określone kompetencje, bądź będzie się wiązało z wysokimi kosztami. Wystąpienie opisanych
ograniczeń negatywnie wpłynęłoby na możliwość świadczenia przez Spółkę usług, poprawnego funkcjonowania
oferowanych produktów, a w konsekwencji na wyniki finansowe Emitenta i jego reputację.
W opinii Zarządu ryzyko dostępu do podwykonawców jest minimalizowane m. in. poprzez współpracę z
podmiotem powiązanym – doradcagiełdowy.pl sp. z o.o., który dysponuje zapleczem kadrowym w postaci
programistów. Spółka posiada także stale aktualizowaną bazą podmiotów zdolnych do współpracy. Zarząd
Emitenta zwraca także uwagę, że zarządzanie wybranymi aplikacjami oferowanymi przez Spółkę jest w pełni
zautomatyzowane i nie wymaga stałego zaangażowania administratora.
Ryzyko związane ze strukturą zatrudnienia
W związku z realizacją kluczowych prac w okresie od czerwca 2011 r. do stycznia 2012 r. oraz wysokimi
kosztami stałymi utrzymywania licznego zespołu wysoko wykwalifikowanych pracowników Zarząd Spółki
zdecydował się na ograniczenie liczby zatrudnionych oraz przyjęcie strategii zakładającej outsourcing
wybranych zadań. Na dzień 31 grudnia 2011 r. Spółka zatrudniała 19 osób (11 na umowę o prace, 8 na umowę
o dzieło). Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjne Spółka zatrudnia jedną osobę na podstawie umowy
o pracę (oprócz Prezesa Zarządu)..
Istnieje ryzyko, że zrealizowana przez Zarząd koncepcja zredukowania zatrudnienia wpłynie na ograniczenie
potencjału Spółki oraz możliwości sprzedażowe, a w konsekwencji negatywnie przełoży się na wyniki
finansowe. Nie ma gwarancji, że realizowane w oparciu o outsourcing usługi związane z administrowaniem,
aktualizowaniem i konfigurowaniem narzędzi będących w zasobach spółki, a także inne elementy prowadzenia
działalności takie jak akcje sprzedażowe, czy wsparcie serwisowe będą wykonywane na co najmniej takim
samym poziomie jakości jak w przypadku realizacji tych zadań w ramach struktury organizacyjnej Emitenta.
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Istotne zredukowanie zatrudnienia, a w konsekwencji powierzenie dużego zakresu kompetencji przede
wszystkim Prezesowi Zarządu wpływa także na istotne ryzyko rezygnacji Prezesa Zarządu. W efekcie mogłoby to
przyczynić się do dezorganizacji pracy w ramach struktur Emitenta oraz czasochłonnego procesu rekrutacji
odpowiednio wykwalifikowanej kadry, a w konsekwencji negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Spółki.
Istnieje także ryzyko rozpoczęcia, po rezygnacji z pełnionej funkcji, przez Prezesa Zarządu działalności
konkurencyjnej wobec Emitenta, czego efektem mogłoby być istotne pogorszenie pozycji konkurencyjnej
Spółki.
Ryzyko zakończenia współpracy pomiędzy Spółką, a Panem Tomaszem Rogalskim - Prezesem Zarządu Emitenta,
jest minimalizowane poprzez jego kapitałowe zaangażowanie w Spółkę.
Ryzyko związane z uzyskaniem i wykorzystaniem informacji poufnych oraz tajemnic handlowych klientów
Istnieje ryzyko, że w związku z profilem prowadzonej działalności pracownicy oraz podwykonawcy Emitenta w
momencie świadczenia wybranych usług mogą – na skutek błędu klienta - uzyskać bezprawny dostęp do
tajemnic handlowych klientów lub też informacji poufnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi dotyczących działalności oraz sytuacji finansowej klientów Spółki. Istnieje
ryzyko wykorzystania opisanych informacji przez pracowników lub podwykonawców, co mogłoby wiązać się z
istotnymi konsekwencjami natury prawnej oraz negatywnie wpłynąć na wizerunek Emitenta.
W celu ograniczenie ryzyka związanego z uzyskaniem i wykorzystaniem informacji poufnych oraz tajemnic
handlowych klientów Spółka opracowała procedury szkolenia pracowników w obszarze dysponowania takimi
informacjami. Ponadto każdy z pracowników składa oświadczenie o zachowaniu tajemnicy służbowej. W
przypadku podwykonawców każdorazowo w umowie o świadczenie usług będą zawarte klauzule ograniczające
opisane ryzyko.
Ryzyko związane z jednoosobowym Zarządem Emitenta
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego jedyną osobą zasiadającą w Zarządzie Emitenta jest Pan
Tomasz Rogalski. Istnieje ryzyko, że w przypadku absencji, choroby, rezygnacji, bądź wystąpienia innych
zdarzeń ograniczających możliwość sprawowania przez Pana Tomasza Rogalskiego funkcji Prezesa Zarządu,
bieżące funkcjonowanie Spółki może być utrudnione. W dłuższej perspektywie może to negatywnie wpłynąć na
zdolność do realizacji przyjętej strategii rozwoju. Ponadto absencja Prezesa Zarządu mogłaby negatywnie
wpłynąć na zdolność Spółki do realizowania obowiązków informacyjnych. W celu ograniczenia ryzyka
związanego z jednoosobowym Zarządem, Emitent nie wyklucza w perspektywie 12 miesięcy rozszerzenia składu
Zarządu zgodnie z postanowieniami statutu Spółki.
Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu
Pan Tomasz Rogalski posiada 500.000 akcji serii E stanowiących 17,42% wszystkich akcji Spółki, dających prawo
do 29,67% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Autoryzowany Doradca, tj. INVESTcon GROUP S.A., posiada 143.213 akcji serii A, stanowiących 4,99%
wszystkich akcji Spółki, dających prawo do 4,25% głosów na Walnym Zgromadzeniu. INVESTcon GROUP S.A.
posiada także prawo do nabycia, w okresie do 31.12.2013 r., 756.787 akcji serii A Emitenta od Capital Kopernik
S.A., w cenie równej cenie nominalnej.
Capital Kopernik S.A. z siedzibą w Toruniu, na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego posiada 756.787
akcji serii A oraz 150.000 akcji serii D, stanowiących łącznie 31,60% wszystkich akcji Spółki, dających prawo do
26,91% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Istnieje ryzyko, iż znaczna koncentracja akcji (ponad 50% wszystkich akcji) Emitenta w posiadaniu jednej osoby
prawnej i jednej osoby fizycznej wpłynie na ograniczenie możliwości efektywnego wpływania na kształt uchwał
podejmowanych na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez akcjonariuszy mniejszościowych. Ponadto nie ma
gwarancji, że interes opisanych podmiotów będzie tożsamy z interesem akcjonariuszy mniejszościowych.

3.

Czynniki ryzyka związane z akcjami

Ryzyko związane z notowaniami akcji Emitenta na NewConnect - kształtowanie się przyszłego kursu akcji i
płynności obrotu
Kurs akcji i płynność akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń kupna
i sprzedaży składanych przez inwestorów. Nie ma żadnej pewności co do przyszłego kształtowania się ceny akcji
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Emitenta po ich wprowadzeniu do obrotu, ani też płynności akcji Emitenta. Nie można wobec tego zapewnić, że
inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie po satysfakcjonującej cenie.
Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami
Zgodnie z § 11 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na
okres nie dłuższy niż 3 miesiące:
1. na wniosek emitenta,
2. jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
3. jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.
W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót
instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.
Zgodnie z § 16 ust. 1 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może zawiesić obrót notowaniami
instrumentami finansowymi Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na emitentach
notowanych na rynku NewConnect. Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności
obowiązki informacyjne.
Emitent wskazuje także na ryzyko wynikające z art. 78 ust. 2-4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
opisane w podpunkcie poniżej.
Nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a
ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na rynku NewConnect.
Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect
Zgodnie z § 12 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:
1. na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia
przez emitenta dodatkowych warunków,
2. jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
3. wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie
upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,
4. wskutek otwarcia likwidacji emitenta.
Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:
1. w przypadkach określonych przepisami prawa,
2. jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
3. w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
4. po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta,
obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie
tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.
Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego
Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.
Zgodnie z § 16 ust. 1 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może wykluczyć z obrotu instrumenty
finansowe Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na emitentach notowanych na rynku
NewConnect. Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki
informacyjne.
Emitent wskazuje, że zgodnie z art. 78 ust. 2 do 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku
gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes
inwestorów, Organizator alternatywnego systemu obrotu, na żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie
instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie
obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. W przypadku gdy obrót
określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość
zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu
dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie
Komisji, Organizator alternatywnego systemu obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres
nie dłuższy niż miesiąc. Na żądanie Komisji, Organizator alternatywnego systemu obrotu wyklucza z obrotu
wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny
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prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w
tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.
Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu
do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect.
Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Emitenta
W przypadku nabywania Akcji Emitenta należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania
w akcje na rynku kapitałowym jest nieporównywalnie większe od ryzyka związanego z inwestycjami w papiery
skarbowe, czy też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, ze względu na trudną do przewidzenia
zmienność kursów akcji zarówno w krótkim, jak i długim terminie.
Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez KNF na Emitenta kar administracyjnych za niewykonywanie lub
nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa
Spółki notowane na rynku NewConnect mają status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, w związku z czym Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na Emitenta kary
administracyjne za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności
obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
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 nałożyć 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 nałożyć
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):

STOCKinfo Spółka Akcyjna

Kraj:

Polska

Siedziba:

Warszawa

Adres:

00-715 Warszawa, ul. Czerniakowska 71

Numer KRS:

0000389467

Oznaczenie Sądu:

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON:

142943119

NIP:

5213603831

Telefon:

+48 22 219 60 70

Fax:

+48 22 212 88 84

Poczta e-mail:

biuro@stock.info.pl

Strona www:

www.stock.info.pl

Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w niniejszym Dokumencie.
W imieniu Emitenta działa:
- Tomasz Rogalski – Prezes Zarządu
Działając w imieniu Emitenta oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej
staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i
zgodne ze stanem faktycznym, i że w Dokumencie Informacyjnym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać
na ich znaczenie.
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2.

Autoryzowany Doradca NewConnect

Nazwa (firma):

INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna

Kraj:

Polska

Siedziba:

Poznań

Adres:

60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16

Numer KRS:

0000028098

Oznaczenie Sądu:

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy KRS

REGON:

630316445

NIP:

778-10-24-498

Telefon:

+ 48 61 851 86 77

Fax:

+ 48 61 851 86 77

Poczta e-mail:

biuro@ic.poznan.pl

Strona www:

www.investcongroup.pl

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 wpływać na jego
znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie
czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi instrumentami.
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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 ograniczeń
co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub
świadczeń dodatkowych

Informacja o wprowadzanych do obrotu instrumentach finansowych
Do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Emitent zamierza wprowadzić:
a. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda,
b. 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
c. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda,
d. 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10
zł (dziesięć groszy) każda.
Akcje serii A, serii B, serii C i serii D nie są uprzywilejowane. Nie istnieją ograniczenia umowne dotyczące
zbywania akcji serii C.
Akcje serii A w liczbie 1.000.000 zostały objęte umownym zobowiązaniem do niezbywania tych akcji (lock-up) w
okresie 1 roku od daty debiutu Spółki na rynku NewConnect.
Akcje serii B w liczbie 220.000 zostały objęte umownym rocznym zobowiązaniem do niezbywania tych akcji
(lock-up) w okresie 1 roku od daty debiutu Spółki na rynku NewConnect.
Akcje serii D w liczbie 750.000 zostały objęte umownym zobowiązaniem do niezbywania tych akcji (lock-up) na
okres 6 miesięcy od daty debiutu Spółki na rynku NewConnect.
Akcje serii A, serii B i serii C nie są przedmiotem żadnych zabezpieczeń ani świadczeń dodatkowych.
Akcje serii A to akcje emitowane wraz z zawiązaniem spółki akcyjnej. Statut Spółki Akcyjnej został podpisany
przez założycieli dnia 26 maja 2011 r., przy czym do zawiązania Spółki doszło zgodnie z art. 310 § 1 KSH wraz z
objęciem wszystkich akcji, to jest w dniu 30 maja 2011 r. Akcje zostały zarejestrowane w KRS dnia 20 czerwca
2011 r.
Na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOCKinfo Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie z dnia 2 września 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji
serii B w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz
wprowadzenia akcji i praw do akcji serii B 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 nie więcej niż 220.000 (dwustu dwudziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Akcje zostały zarejestrowane w KRS dnia 17 stycznia 2012 r.
Na mocy uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOCKinfo Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie z dnia 2 września 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji
serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz
wprowadzenia akcji i praw do akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez
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Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki podjęto
decyzję o emisji nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Akcje zostały zarejestrowane w KRS dnia 17 stycznia 2012 r.
Na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOCKinfo Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji
serii D i E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz
wprowadzenia akcji i praw do akcji serii D 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 nie więcej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Akcje zostały zarejestrowane w KRS dnia 17 stycznia 2012 r.
Subskrypcja prywatna akcji serii B odbywała się w dniach 10 października - 12 października 2011 r.
W wyniku zawarcia umów objęcia akcji, skutecznie objęte i opłacone zostało 220.000 sztuk akcji serii B. Akcje
serii B zostały objęte przez 1 osobę prawną. Cena emisyjna akcji serii B została ustalona na 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda. Wpływy z emisji akcji wyniosły 22.000 zł.
Subskrypcja prywatna akcji serii C odbywała się w dniach 19 września - 18 grudnia 2011 r.
W wyniku zawarcia umów objęcia akcji, skutecznie objęte i opłacone zostało 400.000 sztuk akcji serii C. Akcje
serii C zostały objęte przez 4 osoby prawne i 6 osób fizycznych. Cena emisyjna akcji serii C została ustalona na
0,99 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) każda. Wpływy z emisji akcji wyniosły 396.000 zł.
Subskrypcja prywatna akcji serii D odbywała się w dniach 29 listopada – 12 grudnia 2011 r.
W wyniku zawarcia umów objęcia akcji, skutecznie objęte i opłacone zostało 750.000 sztuk akcji serii D. Akcje
serii D zostały objęte przez 2 osoby prawne i 6 osób fizycznych. Cena emisyjna akcji serii D została ustalona na
0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Wpływy z emisji akcji wyniosły 75.000 zł.
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego łączne szacunkowe koszty wyżej wskazanych emisji
wyniosły 15.000 zł, z czego wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy z tytułu doradztwa nie wystąpiło.
Spółka wskazuje, że przyznane zostało jej dofinansowanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w
ramach Działania 3.3.2. na łączną kwotę 112.750 zł. W ramach projektu złożonego w PARP, określono koszty
sporządzenia Dokumentu Informacyjnego na poziomie 110.000 zł.
Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych
Og ra ni c zen ia umo wne
Akcje serii A w liczbie 1.000.000 zostały objęte umownym zobowiązaniem do niezbywania tych akcji (lock-up) w
okresie 1 roku od daty debiutu Spółki na rynku NewConnect.
Akcje serii B w liczbie 220.000 zostały objęte umownym rocznym zobowiązaniem do niezbywania tych akcji
(lock-up) w okresie 1 roku od daty debiutu Spółki na rynku NewConnect.
Akcje serii D w liczbie 750.000 zostały objęte umownym zobowiązaniem do niezbywania tych akcji (lock-up) na
okres 6 miesięcy od daty debiutu Spółki na rynku NewConnect.
Akcje serii A, serii B i serii C nie są przedmiotem żadnych zabezpieczeń ani świadczeń dodatkowych.
Nie istnieją ograniczenia umowne dotyczące zbywania akcji serii C.
Og ra ni c zen ia wy ni ka ją c e ze S tat utu E mi tent a
Statut nie wprowadza żadnych ograniczeń w obrocie akcjami Emitenta.
Og ra ni c zen ia wy ni ka ją c e z Ust awy o o fe r c ie p u bl i czn ej
Zgodnie z art. 4 pkt. 20 Ustawy o ofercie publicznej, Emitent jest spółką publiczną. Ustawa o ofercie publicznej
nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział w
ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn, szereg restrykcji i
obowiązków odnoszących się do takich czynności i zdarzeń.
W art. 69 Ustawy o ofercie publicznej na podmiot, który osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%,
33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo posiadał co najmniej 5%, 10%,
15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia
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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 dowiedzieć.
W myśl art. 69a Ustawy o ofercie obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który
osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:
1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;
2) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub
obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej;
3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.
Dodatkowo, w przypadku, o którym mowa w pkt 2 powyżej, zawiadomienie powinno zawierać również
informacje o:
1) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu
finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji;
2) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji;
3) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.
Ustawa stwierdza także, że obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku gdy prawa głosu są
związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy
podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar
wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz
którego ustanowiono zabezpieczenie.
Wykaz informacji przedstawianych w zawiadomieniu składanym w KNF określony jest w art. 69 ust. 4 Ustawy o
ofercie publicznej. Ponadto w przypadku składania zawiadomienia w związku z osiągnięciem lub
przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów podmiot je składający ma obowiązek dodatkowego zamieszczenia
informacji dotyczącej zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od
złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania. Zmiana zamiarów lub celu skutkuje obowiązkiem niezwłocznego,
nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformowania przez akcjonariusza KNF oraz spółki
o przedmiotowej zmianie.
Stosownie do art. 89 Ustawy o ofercie publicznej naruszenie obowiązków opisanych powyżej skutkuje zakazem
wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu z akcji nabytych z naruszeniem przywołanych powyżej
obowiązków. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników
głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia
Do ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych zalicza się również zakaz obrotu akcjami
obciążonymi zastawem do chwili jego wygaśnięcia (art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej), z wyjątkiem
przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego,
zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach określonych w Ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o
niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871). Do akcji tych stosuje się tryb postępowania
określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi.
Ob ow ią zk i i o gr an ic zen i a wy n ika ją ce z Usta wy o ob ro ci e inst ru ment am i fi nan sow ym i
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:
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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.
Zgodnie z art. 156 ust. 4 wykorzystywaniem informacji poufnej jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek
własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej
osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub
mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te:
1) są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
któregokolwiek z innych państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do
obrotu na takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument,
jest dokonywana na tym rynku, albo
2) nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
innego państwa członkowskiego, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny
instrumentu finansowego określonego w pkt 1;
3) są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od tego,
czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym
systemie obrotu, albo
4) nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a ich cena lub 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, nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji Emitenta, praw
pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz
dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących
powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi. Zgodnie z art. 159 ust. 2 Ustawy okresem
zamkniętym jest:
okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a informacji
poufnej dotyczącej Emitenta lub instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 1, spełniających
warunki określone w art. 156 ust. 4, do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości;
w przypadku raportu rocznego - dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości
lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego, a przekazaniem tego raportu do publicznej
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wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że osoba fizyczna
wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych finansowych,
na podstawie których sporządzany jest dany raport;
w przypadku raportu półrocznego - miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub
okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej
wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że osoba fizyczna
wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych finansowych,
na podstawie których sporządzany jest dany raport;
w przypadku raportu kwartalnego - dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej
wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału, a przekazaniem tego raportu do
publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że osoba
fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych finansowych, na
podstawie których sporządzany jest dany raport.

Osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nie mogą także, w
czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem
jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji
Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi
powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi
instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej.
Przepisów powyższych nie stosuje się do czynności dokonywanych:
1) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt
1 lit. a, zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej
osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne albo
2) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji Emitenta, praw pochodnych
dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na
piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo
3) w wyniku złożenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, zapisu w odpowiedzi na
ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o
ofercie publicznej, albo
4) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a,
wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie
publicznej, albo
5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza Emitenta prawa poboru, albo
6) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów
Emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed
rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego.
Zgodnie z art. 78 ust. 2-4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy wymaga tego
bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako
organizator alternatywnego 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 możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego
systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub
naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, Giełda jako organizator alternatywnego systemu
obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Na żądanie Komisji,
Giełda jako organizator alternatywnego systemu obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję
instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu
alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie
obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.
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
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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.
Ob ow ią zk i i odp ow ie dz ia lno ść zw ią zan e z n a byw an iem ak cj i w yn ik ają ce z Us taw y o
och ron i e ko nku ren c ji i k onsum entó w
W art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na przedsiębiorców, którzy deklarują zamiar
koncentracji, w przypadku gdy łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w
koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 50.000.000 EUR,
(1.000.000.000 euro dla łącznego światowego obrotu przedsiębiorców) został nałożony obowiązek zgłoszenia
takiego zamiaru Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Przy badaniu wysokości obrotu brany jest pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio
uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których
należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Wartość euro podlega przeliczeniu na złote
według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku
kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji.
Jak wynika z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia dotyczy
zamiaru:
1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,
2) przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub części
majątku lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią
jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców,
3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,
4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa),
jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających
zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro.
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji (art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów):
1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie
równowartości 10.000.000 euro,
2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich
odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny
lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że
odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:
a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy,
lub
b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części
przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów,
3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu
zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub
udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży,
4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający
przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci
przedsiębiorcy przejmowanego,
5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:
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1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów,
2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów,
3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy w przypadku,
o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy w przypadku, o którym mowa w art. 13
ust. 2 pkt 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch
przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący.
W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie antymonopolowe w
sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później, niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia.
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w
jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są
obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów).
Stosownie do art. 18-19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji w wyniku której konkurencja na
rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej
na rynku.
Wydając zgodę na dokonanie koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może
zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia
określonych warunków lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:
1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,
2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez
zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego
lub kontrolnego jednego lub kilku przedsiębiorców,
3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.
Zgodnie z art. 19 ust. 2 in fine oraz ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na
przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych
warunków.
Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania
koncentracja nie została dokonana.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę
pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym
rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji
karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, między innymi, jeżeli, choćby
nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub w
zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji
karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu
m.in. decyzji wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub wyroków
sądowych w sprawach z zakresu koncentracji.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję
kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę
pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku,
jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji.
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W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji,
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na
warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad
przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną
kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku
niewykonania decyzji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać
podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH. Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w
podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie
umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w
szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy.
Rozp or ząd zen ie
Ra dy
Ws pó lno t
Eu rop ejs ki ch
dot yc zą ce
kont ro l i ko nc ent ra cj i
prz eds ię bi or stw
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 mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają
wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji
niezbędne jest do uzyskania zgody na dokonanie takiej koncentracji.
Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:
1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej, niż 5
mld 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 państwie członkowskim.
Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:
1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż
2.500 mln euro,
2) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro,
3) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, z czego łączny obrót co najmniej dwóch
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi, co najmniej 25 mln euro, oraz
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 państwie członkowskim.
Na podstawie przepisów Rozporządzenia uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku gdy:
1) instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna
działalność obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, prowadzone na własny
rachunek lub na rachunek innych,
2) czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod
warunkiem, że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu
określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem że wykonują te prawa
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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.

Akcje serii A to akcje emitowane wraz z zawiązaniem spółki akcyjnej. Statut Spółki Akcyjnej został podpisany
przez założycieli dnia 26 maja 2011 r., przy czym do zawiązania Spółki doszło zgodnie z art. 310 § 1 KSH wraz z
objęciem wszystkich akcji, to jest w dniu 30 maja 2011 r. Akcje zostały zarejestrowane w KRS dnia 20 czerwca
2011 r.
Na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOCKinfo Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie z dnia 2 września 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji
serii B w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz
wprowadzenia akcji i praw do akcji serii B 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 nie więcej niż 220.000 (dwustu dwudziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Akcje zostały zarejestrowane w KRS dnia 17 stycznia 2012 r.
Na mocy uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOCKinfo Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie z dnia 2 września 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji
serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz
wprowadzenia akcji i praw do akcji serii C 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 nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Akcje zostały zarejestrowane w KRS dnia 17 stycznia 2012 r.
Na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOCKinfo Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji
serii D i E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz
wprowadzenia akcji i praw do akcji serii D 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 nie więcej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Akcje zostały zarejestrowane w KRS dnia 17 stycznia 2012 r.

AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI AKCYJNEJ
§1.
Tomasz Rogalski oświadcza, że zawiązuje spółkę akcyjną w brzmieniu poniższego statutu.
§2.
Tomasz Rogalski oświadcza, że kapitał zakładowy zawiązanej Spółki wynosi 100.000 (sto tysięcy)
złotych i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć setnych) złoty
każda.
Kapitał zakładowy zostanie pokryty w ten sposób, że akcje założycielskie opłacone będą gotówką w 1/4
(jednej czwartej) części ich wartości przed zarejestrowaniem Spółki.
2. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
3. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na
okaziciela na akcje imienne.
1.
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§3.
1. Tomasz Rogalski oświadcza, że akcje zostaną objęte w sposób następujący:
1) Tomasz Rogalski obejmie 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości 10.000
(dziesięć tysięcy) złotych,
2) Spółka pod firmą INVESTcon GROUP S.A. z siedzibą w Poznaniu obejmie 900.000 (dziewięćset tysięcy)
akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych.
2. Tomasz Rogalski oświadcza, że obejmuje 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o łącznej
wartości 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych.
§4.
Tomasz Rogalski oświadcza, że dokonuje wyboru pierwszych władz Spółki i powołuje:
1) do Zarządu Spółki Tomasza Rogalskiego jako Prezesa Zarządu,
2) do Rady Nadzorczej Spółki:
a) Katarzynę Drabent,
b) Marcina Markiewicza,
c) Szymona Filipczaka.
§5.
Tomasz Rogalski uchwala Statut Spółki w brzmieniu następującym:
Statut Spółki Akcyjnej
(…)
KAPITAŁ ZAKŁADOWY l AKCJE

1.
2.
3.
4.

5.

§3
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000 (sto tysięcy) złotych i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion)
akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć setnych) złotych każda.
Akcje serii A opłacone będą gotówką.
Przed zarejestrowaniem Spółki kapitał zakładowy pokryty będzie w 1/4 wysokości.
Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji (imiennych i na okaziciela)
wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości
nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z kodeksu spółek
handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków Spółki.
Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem
pierwszeństwa.
(dalszą treść Statutu pominięto)
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 2.09.2011 r.

w sprawie:
podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji prywatnej z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii B
do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STOCKinfo S.A. (zwanej dalej Spółką) uchwala, co następuje:
§1
1.
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Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 22.000 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych).

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie
więcej niż 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanych dalej "akcjami serii B").
Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B.
Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak akcje serii A, to jest akcje serii B
uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok
obrotowy kończący się w 2011 roku.
Akcje serii B pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w
drodze emisji akcji serii B.
Emisja akcji serii B zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1
Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi.
Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii B do nie więcej niż 99 osób,
z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję
nabycia, stosownych umów.
Określa się, że umowy objęcia akcji serii B z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia
31 października 2011 roku.
§2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii B. Przyjmuje
się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii B przedstawioną na piśmie
Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
§3
1.

2.
3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii B i prawa do akcji serii B do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
pod nazwą NewConnect.
Akcje serii B i prawa do akcji serii B będą miały formę zdematerializowaną.
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 B i praw do akcji serii B w celu ich
dematerializacji.
§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz
przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji
serii B i praw do akcji serii B 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 przesunięć 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 zmienić §3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
„§3
1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i nie więcej niż 122.000,00
zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące złotych) i dzieli się na:
a) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
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b) 220.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.”

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 2.09.2011 r.
w sprawie:
podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii C
do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
§1
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych).
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez
emisję nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanych dalej "akcjami serii C").
Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C.
Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak akcje serii A, to jest akcje serii
C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału
za rok obrotowy kończący się w 2011 roku.
Akcje serii C pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w
drodze emisji akcji serii C.
Emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt
1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi.
Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii C do nie więcej niż 99 osób,
z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję
nabycia, stosownych umów.
Określa się, że umowy objęcia akcji serii C z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do
dnia 31 października 2011 roku.
§2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C.
Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii C
przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
§3
1.

2.
3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii C i prawa do akcji serii C do
obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
Akcje serii C i prawa do akcji serii C będą miały formę zdematerializowaną.
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 C i praw do akcji serii C w celu ich
dematerializacji.
§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji
oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia
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akcji serii C i praw do akcji serii C 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 przesunięć 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 zmienić §3 ust.1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
„§3
1.

Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 122.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące złotych) i
nie więcej niż 162.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) i dzieli się na:

a) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
b) 220.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
c) 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 2.09.2011 r.

w sprawie:
dematerializacji akcji serii A oraz wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect
§1
1.

2.
3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie A akcji zwykłych na
okaziciela serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
Akcje wskazane w § 1 ust. 1 będą miały formę zdematerializowaną.
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 wskazanych w § 1 ust. 1 w celu ich dematerializacji.
§2
1.
2.

Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich faktycznych i prawnych czynności niezbędnych do
realizacji celu niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 18.11.2011 r.

29

w sprawie:
podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D i E w drodze subskrypcji prywatnej z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod
nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

§1
Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 125.000 zł (sto dwadzieścia pięć
tysięcy złotych
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez
emisję
a. nie więcej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanych dalej „akcjami serii D
b. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa
głosy na jedną akcję serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanych
dalej „akcjami serii E
Cena emisyjna akcji serii D i serii E będzie równa wartości nominalnej
Akcje serii D i serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie
do podziału za rok obrotowy kończący się w 2011 roku
Akcje serii D i serii E pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze emisji akcji serii D i serii E
Emisja akcji serii D i serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431
§ 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi
Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii D i serii E do nie więcej niż 99
osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą
propozycję nabycia, stosownych umów
Określa się, że umowy objęcia akcji serii D i serii E z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną
zawarte do dnia 31 grudnia 2011 roku

§2
W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii D i serii E.
Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii D i serii E
przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały
§3
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii D do obrotu w alternatywnym
systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą
NewConnect
2. Akcje serii D 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 D w celu ich dematerializacji
§4
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz
przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji akcji serii D i serii E oraz
wprowadzenia akcji serii D 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 przesunięć akcji pomiędzy
transzami
 zawarcia umów o objęcie akcji

30



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

§5
Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie
2.

„§3
Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 212.000,00 zł (słownie: dwieście dwanaście tysiące złotych) i
nie więcej niż 287.000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na
a) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda
b) 220.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda
c) 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda
d) nie więcej niż 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda
e) 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję serii
E o wartości nominalnej 0,10 zł każda

3.

Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie

Akcje Emitenta serii A, serii B, serii C, serii D oraz serii E są tożsame w prawie do dywidendy i uczestniczą w
dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się
31 grudnia 2011 r.
W wypadku podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy, będzie ona wypłacana w złotych polskich.
Zarząd Emitenta wskazuje, że ze względu na wczesny etap rozwoju Spółki i potrzeby inwestycyjne z tym
związane, jego zamiarem nie jest dokonanie wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy kończący się 31
grudnia 2011 r.

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 pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) – (art. 433 Kodeksu spółek
handlowych): w przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby
posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę
papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje.
Natomiast w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie
może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części.
Podjęcie uchwały wymaga:
- kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów,
- zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej
wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz
- przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody
pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób jej
ustalenia.
- prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki) na podst. art. 347 Kodeksu spółek
handlowych – powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku
Spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został
przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty
akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego
akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie, który może być wyznaczony
na dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy lub w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od
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dnia powzięcia uchwały (art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych). Zasady te należy stosować przy
uwzględnieniu terminów określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art. 395 KSH organem
właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy
jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie
każdego roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do końca czerwca.
Szczegółowo, uprawnienia akcjonariuszy zaprezentowano poniżej.

4.1. Uprawnienia o charakterze korporacyjnym
Kodeks Spółek Handlowych
Kodeks spółek handlowych regulując stosunki w spółkach akcyjnych przewiduje dla wspólników (akcjonariuszy)
kilka kategorii uprawnień związanych m.in. z uczestnictwem akcjonariuszy w organach Spółek czy też z
posiadaniem akcji. Uprawnienia przysługujące akcjonariuszowi dzielą się na uprawnienia o charakterze
majątkowym i korporacyjnym.
Emitent wskazuje, że w dniu 3 sierpnia 2009 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (Ustawa
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi), rozszerzająca uprawnienia akcjonariuszy, w szczególności zmieniająca zasady udziału w Walnych
Zgromadzeniach.
Uprawnienia korporacyjne (organizacyjne) przysługujące akcjonariuszowi to:
 prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 Kodeksu
spółek handlowych),
 prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395
Kodeksu spółek handlowych),
 prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy posiadających przynajmniej 1/20 część
kapitału zakładowego: na podstawie art. 400 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta mogą żądać zwołania NWZ Spółki oraz
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia; statut może
upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy
reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Wyżej wymienione żądanie,
należy złożyć na piśmie lub w postaci elektronicznej do Zarządu Emitenta. Stosownie do art. 400 § 3
KSH w przypadku, gdy w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi NWZ nie
zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu Spółki do złożenia oświadczenia,
upoważnić do zwołania NWZ akcjonariuszy występujących z żądaniem zwołania Walnego
Zgromadzenia. Jednocześnie, Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego
lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
 prawo do zgłaszania określonych spraw do porządku obrad (art. 401 KSH). Akcjonariusz lub
akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie
powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym
terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym
terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie
akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.
 Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych
do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku
obrad (art. 401 § 4 KSH). Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z
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akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad.
Statut może upoważnić do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego
Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad
Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariuszy
reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego (art. 401 § 6 KSH).
1
prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu (art. 406 Kodeksu spółek handlowych). Z przepisów KSH
wynika, że Walne Zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie
internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z
przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. przez system ESPI. Ogłoszenie
powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Zasady uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach wynikają z przepisów KSH. Prawo uczestniczenia w
Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście
dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i
akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i
użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.
Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku
lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa
będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu
Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że
dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej
zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w
pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot
prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce oraz
wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z
przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów
wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście
dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie
instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi
prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych
udostępnia spółce publicznej wykaz, o którym mowa powyżej, przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz
spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Statut może dopuszczać udział w Walnym
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Stosownie do art. 412 § 1 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz
wykonywać prawo głosu wynikające z zarejestrowanych przez nich akcji osobiście lub przez
pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu akcjonariusza
Spółki powinno być udzielone na piśmie nieważności lub w formie elektronicznej, przy czym
bezpieczny podpis elektroniczny nie jest wymagany,
prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu Spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy
akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, prawo do żądania przesłania
nieodpłatnie listy pocztą elektroniczną (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych),
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prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia
(art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych); żądanie takie należy złożyć do Zarządu Spółki. Wydanie
odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przez Walnym
Zgromadzeniem,
prawo do sprawdzenia, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego
reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia
(art. 410 Kodeksu spółek handlowych); Stosownie do § 1 powoływanego przepisu po wyborze
przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie sporządza się listę obecności zawierającą spis
osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji Emitenta, które każdy z
tych uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Przewodniczący zobowiązany jest podpisać
listę i wyłożyć ją do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariusza lub
akcjonariuszy, o których mowa powyżej lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym
celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka
komisji,
prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych). Jeżeli Statut Emitenta
lub ustawa nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
Statut Spółki nie przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną
dziesiątą ogółu głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do
podejmowania, w drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania
Spółki,
prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Art. 385
§ 3 KSH przyznaje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną piątą
kapitału zakładowego Emitenta uprawnienie do wnioskowania o wybór Rady Nadzorczej w drodze
głosowania oddzielnymi grupami. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę część
akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez
liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielna grupę celem wyboru jednego członka Rady
Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandaty w
Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z
zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy
akcjonariusze Emitenta, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej
wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki wniosku o dokonanie wyboru
Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, postanowienia Statutu przewidujące inny
sposób powoływania Rady Nadzorczej nie maja zastosowania w odniesieniu do takiego wybory Rady
Nadzorczej,
prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania
poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 Kodeksu spółek handlowych),
prawo do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi
obyczajami i godzącej w interes Emitenta lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza w drodze
wytoczonego przeciwko Emitentowi powództwa o uchylenie uchwały (art. 422 Kodeksu spółek
handlowych); w takich przypadkach akcjonariusz może wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o
uchylenie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenia Spółki. Do wystąpienia z powództwem
uprawniony jest akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu lub został bezzasadnie
niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, lub nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu,
jednakże jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały
w sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 424 § 2 KSH w
przypadku spółki publicznej powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w
terminie miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości o uchwale, nie później jednak
niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Sąd rejestrowy
może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której akcjonariusz
skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, będzie miał możliwość przedstawienia argumentów
przemawiających za zawieszeniem postępowania rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego
powództwa,
prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego
Zgromadzenia sprzecznej z ustawą (art. 425 Kodeksu spółek handlowych), przysługuje akcjonariuszom

uprawnionym do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z art. 425 § 3 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo takie
powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały Walnego
Zgromadzenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały przez Walne
Zgromadzenie. Sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu
rozprawy, podczas której akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, będzie miał
możliwość przedstawienia argumentów przemawiających za zawieszeniem postępowania
rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego powództwa,
 prawo do żądania udzielenia przez Zarząd, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, informacji
dotyczących Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego
Zgromadzenia (art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia
informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 KSH Zarząd powinien odmówić
udzielenia informacji, gdy:
 mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo Spółce z nią powiązana, albo Spółce lub spółdzielni
zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych
przedsiębiorstwa, lub
 mogłoby narazić Członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub
administracyjnej,
Ponadto zgodnie z art. 428 § 3 KSH w uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić akcjonariuszowi
Spółki żądanej przez niego informacji na piśmie nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia
zakończenia Walnego Zgromadzenia. Przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 § 2 KSH
dotyczących odmowy udzielenia informacji, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji dotyczących
Emitenta poza Walnym Zgromadzeniem. Informacje podawane poza Walnym Zgromadzeniem wraz z
podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji, powinny zostać ujawnione przez
Zarząd na piśmie w materiałach przekładanych najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, że
materiały mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas
Walnego Zgromadzenia,





prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o
których mowa w art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych)
lub o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza
Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 4 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 2 Kodeksu
spółek handlowych), wniosek do sądu rejestrowego, należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia
Walnego Zgromadzenia, na którym akcjonariuszowi odmówiono udzielenia żądanych informacji.
Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia
informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem,
prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które
wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 Kodeksu spółek handlowych),
prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem
Emitenta (art. 505, 540 i 561 Kodeksu spółek handlowych).

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

Ustawa o ofercie publicznej i Ustawa o obrocie
Zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie dokumentem potwierdzającym fakt posiadania uprawnień
inkorporowanych w zdematerializowanej akcji na okaziciela jest imienne świadectwo depozytowe, które może
być wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z zasadami określonymi
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w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. W takich przypadkach akcjonariuszom posiadającym
zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje roszczenie o wydanie dokumentu akcji. Zyskują oni
natomiast (zgodnie z art. 328 § 6 Kodeksu spółek handlowych) uprawnienie do uzyskania imiennego
świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.
Natomiast roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują jednakże akcjonariusze posiadający akcje
Emitenta, które nie zostały zdematerializowane.
Należy dodać, że do zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art.
3
406 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, przepis art. 10 ust. 2 Ustawy o obrocie
stosuje się odpowiednio.
W art. 84 Ustawy o ofercie publicznej przyznane zostało akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, posiadającym
przynajmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, uprawnienie do złożenia wniosku o podjęcie
uchwały w sprawie zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub
prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Wedle dyspozycji art. 85 powoływanej Ustawy,
wobec niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie realizacji wniosku o wyznaczenie
rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako
rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały.

4.2. Uprawnienia o charakterze majątkowym
Do uprawnień majątkowych przysługujących akcjonariuszom należą:
- prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku Spółki) na podst. art. 347 Kodeksu spółek handlowych
– powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku Spółki wykazanym
w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez
Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom
Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu
dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie, który może być wyznaczony na dzień podjęcia
uchwały o wypłacie dywidendy lub w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia
uchwały (art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych). Zasady te należy stosować przy uwzględnieniu
terminów określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art. 395 KSH organem właściwym do powzięcia
uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne
Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku
obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do końca czerwca.
Informacje dotyczące wypłaty dywidendy ogłaszane będą w formie raportów bieżących.
Statut Emitenta nie zawiera żadnych szczególnych regulacji dotyczących sposobu podziału zysku (w
szczególności nie przewiduje w tym zakresie żadnego uprzywilejowania dla niektórych akcji), tym
samym stosuje się zasady ogólne opisane powyżej.
Statut Emitenta nie zawiera postanowień odnośnie warunków odbioru dywidendy regulujących
kwestię odbioru dywidendy w sposób odmienny od postanowień Kodeksu spółek handlowych i
regulacji KDPW, w związku z czym w tym zakresie u Emitenta obowiązywać będą warunki odbioru
dywidendy ustalone zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych.
Emitent zobowiązany jest poinformować KDPW (przekazać uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie
ustalenia dywidendy) o wysokości dywidendy, terminie ustalenia („dniu dywidendy” zgodnie z
określeniem zawartym w przepisach Kodeksu spółek handlowych) oraz o terminie wypłaty dywidendy
(§106 Szczegółowych Zasad Działania KDPW). Termin ustalenia dywidendy i termin wypłaty należy
uzgodnić uprzednio z KDPW. Zgodnie z § 106 pkt. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, dzień
wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy.
Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki
publicznej następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW poprzez pozostawienie przez
Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW
rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków
otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je na
poszczególne rachunki papierów wartościowych osób uprawnionych do dywidendy (akcjonariuszy).
Rachunki te prowadzone są przez poszczególne domy maklerskie.
Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe rozliczenie
podatku dochodowego od udziału w zyskach osób prawnych.
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Ustawa Prawo dewizowe nie przewiduje żadnych ograniczeń w prawach do dywidendy dla posiadaczy
akcji będących nierezydentami. Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi, mogą, pod warunkiem
przedstawienia stosownych dokumentów, na mocy m.in. umów międzynarodowych o unikaniu
podwójnego opodatkowania, skorzystać z możliwości pobrania od nich przez Emitenta, podatku od
dywidendy.
Dywidenda oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na
terytorium Polski, uzyskane przez akcjonariusza nierezydenta (osobę fizyczną jak i prawną), podlegają
opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu,
chyba że umowa w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawarta przez Polskę z krajem
miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego osobą fizyczną lub z krajem miejsca siedziby lub zarządu
akcjonariusza będącego osobą prawną stanowi inaczej.
Dywidenda pomniejszona zostaje przy jej wypłacie o kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego (z
zastosowaniem właściwej stawki), która następnie zostaje przekazana na rachunek właściwego urzędu
skarbowego. Zastosowanie właściwej stawki wynikającej ze stosownej umowy w sprawie zapobiegania
podwójnemu opodatkowaniu lub nie pobranie podatku, jest możliwe wyłącznie pod warunkiem
udokumentowania miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego nierezydentem lub miejsca siedziby
zarządu do celów podatkowych, uzyskanym od tego akcjonariusza tzw. certyfikatem rezydencji,
wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. Certyfikat rezydencji ma służyć ustaleniu
przez płatnika (Emitenta) czy ma on prawo zastosować stawkę ustaloną we właściwej umowie
międzynarodowej, bądź zwolnienie, czy też potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie o
podatku dochodowym od osób prawnych.
Jeżeli akcjonariusz będący nierezydentem, wykaże, że w stosunku do niego miały zastosowanie
postanowienia właściwej umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, które
przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej, będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu
nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego.
prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) - art. 433 Kodeksu spółek handlowych):
w przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 §1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariuszom
Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych
przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów
wartościowych
zamiennych
na
akcje
Spółki
lub
inkorporujących
prawo
zapisu
na akcje. Natomiast w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne
Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w
całości lub części. Podjęcie uchwały wymaga:
- kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów,
- zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej
wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz
- przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody
pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób jej
ustalenia.
prawo żądania uzupełnienia liczby likwidatorów Spółki: stosownie do art. 463§1 KSH, o ile inaczej nie
uregulowała tego uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie likwidacji, likwidatorami
spółki akcyjnej są członkowie zarządu. Natomiast Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość
wnioskowania do sądu rejestrowego właściwego dla spółki przez akcjonariusza lub akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej jedną dziesiąta kapitału zakładowego Spółki o uzupełnienie liczby
likwidatorów poprzez ustanowienie jednego lub dwóch likwidatorów. (art. 463 § 2 KSH),
prawo do uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w razie jego likwidacji (art. 474 Kodeksu spółek
handlowych): w ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące
Spółki, ściągając jej wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na Spółce i upłynnić majątek Spółki,
o czym mowa w art. 468 § 1 KSH. W myśl art. 474 § 1 KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu
wierzycieli Spółki może nastąpić podział pomiędzy akcjonariuszy majątku Spółki pozostałego po takim
zaspokojeniu lub zabezpieczeniu. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli
spółki, stosowanie do art. 474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy Spółki w stosunku do
dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy Spółki. Wielkość wpłat na
kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i wartość
posiadanych przez niego akcji.
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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

Zarząd Spółki wskazuje, że ze względu na wczesny etap rozwoju Spółki i potrzeby inwestycyjne z tym związane,
jego zamiarem nie jest dokonanie wypłaty dywidendy z zysku co najmniej w dwóch kolejnych latach
obrotowych. W przyszłości decyzję o rekomendowaniu wypłaty dywidendy z zysku Zarząd będzie uzależniał od
sytuacji finansowej 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, pobierać, 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 państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 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.
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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 fizycznych
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
pobierać 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 wybrać 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.
Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne
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 osobowość 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.
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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 osobowość 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 osobowość
prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, a kosztami uzyskania przychodów określonymi na
podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta w roku podatkowym.
Po zakończeniu 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, wykazać 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 osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających
osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć 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 uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz złożyć
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):

STOCKinfo Spółka Akcyjna

Kraj:

Polska

Siedziba:

Warszawa

Adres:

00-715 Warszawa, ul. Czerniakowska 71

Numer KRS:

0000389467

Oznaczenie Sądu:

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON:

142943119

NIP:

5213603831

Telefon:

+48 22 219 60 70

Fax:

+48 22 212 88 84

Poczta e-mail:

biuro@stock.info.pl

Strona www:

www.stock.info.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.
Statut Spółki Akcyjnej został sporządzony w dniu 26 maja 2011 r., za Rep A Nr 963/2011. Objęcie akcji i
zawiązanie Spółki nastąpiło dnia 30 maja 2011 r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w
dniu 20 czerwca 2011 r., postanowieniem Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000389467.
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1.3. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru
STOCKinfo Spółka Akcyjna została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20 czerwca 2011 r. przez
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000389467.

2.

Krótki opis historii Emitenta
Data

Wydarzenie

30 maja 2011 r.

Zawiązanie Spółki STOCKinfo S.A.

1 czerwca 2011 r.

Zawarcie umowy na świadczenie specjalistycznych usług doradczych w
zakresie architektury i usability aplikacji IT.

1 czerwca 2011 r.

Rozpoczęcie prac programistyczno-produkcyjnych nad wytworzeniem
aplikacji autorskich RaportyGieldowe.pl, emituj.info, Alert-service.pl,
WEBbench.pl.

15 czerwca 2011 r.

Zawarcie umowy na wyłączność dystrybucji produktów i usług spółki
doradcagiełdowy.pl Sp. z o.o.

20 czerwca 2011 r.

Wpisanie Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000389467.

02 września 2011 r.

Podjęcie uchwały NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przez
emisję akcji serii B (220.000) oraz akcji serii C (400.000).

18 listopada 2011 r.

Podjęcie uchwały NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przez
emisję akcji serii D (750.000) oraz akcji serii E (500.000).

20 grudnia 2011 r.

Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii B, C, D, E

1 stycznia 2012 r.

Rozpoczęcie kampanii promocyjno-marketingowej dotyczącej oferowanych
produktów.

13 – 31 stycznia 2012 r.

Istotne ograniczenie liczby pracowników

17 stycznia 2012 r.

Wpisanie zmian dotyczących podwyższenia kapitału - rejestracji akcji serii B,
C, D, E do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta
Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000389467.

23 stycznia 2012 r.

Wypowiedzenie umów najmu lokalu w Warszawie (siedziba Spółki) oraz w
Toruniu, w którym mieścił się oddział Spółki w Toruniu, z zachowaniem
okresów wypowiedzeń

31 stycznia 2012 r.

Zakończenie prac programistyczno-produkcyjnych nad tworzeniem aplikacji
autorskich RaportyGieldowe.pl, emituj.info, Alert-service.pl, WEBbench.pl

Źródło: Emitent

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,
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b) kapitał zapasowy,
c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem.
Kapitał zakładowy
Na dzień 31.12.2011 r. kapitał zakładowy Emitenta wynosił 100.000 zł (sto tysięcy złotych) i dzielił się na:
a. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda,
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego zarejestrowany kapitał zakładowy Emitenta
wynosi 287.000 zł (dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na:
b. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda,
c. 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10
zł (dziesięć groszy) każda,
d. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda.
e. 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10
zł (dziesięć groszy) każda,
f. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na
jedną akcje serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
Kapitał zakładowy został opłacony w pełni.
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 tworzyć
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 dzień 31.12.2011 r. Emitent posiadał kapitał zapasowy w kwocie 0,00 złotych (zero złotych).
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.

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 uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających
pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem
wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu
wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji
Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa.
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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 być podwyższony
kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które
w terminie ważności dokumentu informacyjnego może być jeszcze podwyższony
kapitał zakładowy w tym trybie
Na mocy uchwały nr 2 z 18.11.2011 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOCKinfo Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do
dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, Zarząd Spółki w
terminie do dnia 10.11.2014 r. został upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie
wyższą niż 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych) (kapitał docelowy).
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału
docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem
prawa poboru
§1
Po dotychczasowym §3 Statutu Spółki dodaje się §3a o brzmieniu następującym:

„§3a
1. W terminie do dnia 10 (dziesiątego) listopada 2014 (dwa tysiące czternastego) roku Zarząd upoważniony jest
do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych)
(kapitał docelowy)
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału
zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych lub publicznych
3. Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne
4. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej
zgody Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji
5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego”
§2
Umotywowanie:
Wprowadzenie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić
realizację programu motywacyjnego dla pracowników Spółki. W ramach programu wyemitowane zostanie, za
zgodą Rady Nadzorczej, do 400.000 sztuk akcji, które zostaną zaoferowane wskazanym przez Zarząd osobom.
Realizacja programu motywacyjnego przyczyni się do wzrostu wydajności pracy oraz związania beneficjentów
ze Spółką
§3
1.

2.
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Wszystkie akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą miały formę zdematerializowaną, a
Zarząd będzie upoważniony do zawarcia stosownych umów z KDPW S.A., na podstawie art. 5 ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi, oraz zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu
prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect
Zobowiązuje się Zarząd do zawarcia z akcjonariuszami umów ograniczających zbywalność akcji
emitowanych w ramach kapitału docelowego, na okres od jednego do dwóch lat, począwszy od dnia
objęcia akcji.

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
powiązań
organizacyjnych
lub kapitałowych emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze
wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do
każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu
działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów

Pan Tomasz Rogalski, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu posiada 500.000 akcji serii E stanowiących 17,42%
wszystkich akcji Spółki, dających prawo do 29,67% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Pan Tomasz Rogalski jest jedynym udziałowcem oraz Prezesem Zarządu spółki doradcagiełdowy.pl sp. z o.o. –
jednego z głównych dostawców Spółki.
Autoryzowany Doradca, tj. INVESTcon GROUP S.A., na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu
Informacyjnego posiada 143.213 akcji serii A, stanowiących 4,99% wszystkich akcji Spółki, dających prawo do
4,25% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
INVESTcon GROUP S.A. posiada także prawo do nabycia, w okresie do 31.12.2013 r., 756.787 akcji serii A
Emitenta od Capital Kopernik S.A., w cenie równej cenie nominalnej.
Pani Katarzyna Drabent, Pan Marcin Markiewicz oraz Pan Szymon Filipczak, pełniący obowiązki członków Rady
Nadzorczej Spółki, są jednocześnie pracownikami spółki INVESTcon GROUP S.A. z siedzibą w Poznaniu –
Autoryzowanego Doradcy Spółki.
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 prowadzi działalność jako Agencja Komunikacji Zintegrowanej zarządzająca informacjami o
uczestnikach rynku kapitałowego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ze
szczególnym uwzględnieniem spółek notowanych na rynku NewConnect. W ramach swojej działalności Spółka
świadczy dla tych podmiotów usługi z zakresu public relations oraz investor relations, wykorzystując w tym celu
m.in. autorskie narzędzia usprawniające i automatyzujące procesy w obszarze realizacji obowiązków
informacyjnych oraz budowania relacji inwestorskich.
W procesie świadczenia usług Emitent aktywnie wykorzystuje innowacyjne i zintegrowane narzędzia
informatyczne, w tym specjalnie zaprojektowane aplikacje oraz zespół własnych portali internetowych
służących propagacji danych.
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Świadczone przez Spółkę usługi obejmują kompleksowe działanie w obrębie komunikacji pomiędzy
przedsiębiorstwami, a podmiotami zewnętrznymi. W zależności od konkretnej specyfikacji zlecenia, Emitent
wykorzystuje narzędzia i produkty, które można podzielić na następujące segmenty:
 usługi public relations oraz investor relations,
 usługi doradcze w zakresie architektury projektów IT,
 tworzenie zintegrowanych stron www oraz administrowanie usługami,
 zarządzanie własnymi portalami branżowymi,
 szkolenia profilowane z zakresu wystąpień publicznych i komunikacji z rynkiem,
 dystrybucja produktów i usług firm zewnętrznych.
Usługi public relations oraz investor relations
W ramach segmentu usług i produktów z zakresu public relations oraz investor relations Emitent oferuje usługi
oparte na autorskich aplikacjach, dzięki którym odbywa się zautomatyzowana propagacja treści korporacyjnych
w sieci Internet.
W ofercie Emitenta znajdują się także usługi związane z bieżącym wsparciem przy przygotowywaniu
dokumentów korporacyjnych i rejestrowych, jak i wsparcie w zakresie przygotowania dokumentów organów
Nadzorczych i Zarządu.
Emitent w ramach usług związanych z relacjami inwestorskimi oferuje usługi związane z kształtowaniem polityki
informacyjnej i zarządzaniem relacjami z uczestnikami rynku kapitałowego, wliczając w to opracowanie i
realizację strategii komunikacyjnej na rynku publicznym oraz zarządzanie relacjami z grupami docelowymi
tj. z akcjonariuszami, potencjalnymi inwestorami, analitykami czy dziennikarzami. Spółka oferuje wsparcie przy
wykonywaniu obowiązków informacyjnych obejmujące m. in. rekomendowanie treści raportów bieżących i
okresowych, czy wsparcie w przygotowaniu raportów okresowych od strony technicznej (skład graficzny,
redakcja).
W procesie świadczenia usług public relations oraz investor relations Emitent będzie wykorzystywał stworzone
aplikacje i narzędzie informatyczne, a także podmioty zewnętrze którym planuje podzlecać cześć działań.
Przychody z tytułu świadczenia usług public relations oraz investor relations pochodzą z jednorazowych opłat za
realizację konkretnych projektów, bądź z opłat abonamentowych za udzielanie licencji do aplikacji.
Usługi doradcze w zakresie architektury projektów IT
Usługi świadczone dla klientów zewnętrznych, polegające na przygotowaniu pełnej ścieżki realizacji produktu
informatycznego według koncepcji i opisu klienta. Usługa wymaga wiedzy branżowej, znajomości technologii
oraz trendów rynkowych. Produktem finalnym usługi jest dokument będący zestawem działań oraz etapów
niezbędnych dla realizacji celu – „przepis” na produkt z podaniem dokładnych składników oraz czasu
niezbędnych do jego wykonania. Zawiera sugestie dotyczące technologii możliwych do wykorzystania w
projekcie, jak również określenie zasobów niezbędnych do wykonania zadania.
Usługi doradcze w zakresie architektury projektów IT będą świadczone w porozumieniu ze współpracownikami
Spółki.
Przychody z tytułu świadczenia usług IT pochodzą z opłat za zrealizowane projekty, bądź z usług doradczych.

Tworzenie zintegrowanych stron internetowych oraz administrowanie usługami
Emitent oferuje swoim klientom tworzenie stron oraz portali internetowych zawierających wbudowane
mechanizmy integrowania strony z innymi narzędziami/produktami udostępnianymi przez Emitenta.
Rozwiązanie tego typu pozwala automatycznie dystrybuować publikowane aktualności, informacje oraz
ogłoszenia do wielu miejsc jednocześnie, co wpływa na efektywne budowanie wizerunku przy znacznej
oszczędności czasu.
Oferowane produkty zapewniają automatyczną aktualizację treści publikowanych raportów emitentów na
stronach internetowych należących do tych emitentów. Stosowane rozwiązania ograniczają konieczność
ingerencji Emitenta w proces aktualizacji treści zakładki Relacje Inwestorskie prowadzonej przez każdą spółkę
publiczną zgodnie z wytycznymi organizatora rynku oraz innymi obowiązującymi regulacjami.
Rozwiązanie to ma szczególne zastosowanie w przypadku spółek publicznych, wykorzystujących systemy EBI
(Elektroniczna Baza Informacji) oraz ESPI (Elektroniczny System Przekazywania Informacji) do publikacji
raportów bieżących i okresowych. Dodatkowo informacja o publikacji raportu zostanie wysłana do osób
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zainteresowanych funkcjonowaniem danej spółki, w tym inwestorów, analityków oraz innych osób, które są
użytkownikami oferowanej przez Emitenta usługi.
Spółka oferuje także administrowanie usługami klienta, polegające na opiece edytorskiej (aktualizacja treści)
stron internetowych emitentów (dotyczy wyłącznie produktów Spółki) oraz dodatkowych narzędzi
udostępnionych klientowi.
Prace związane z tworzeniem stron internetowych zintegrowanych z mechanizmami narzędzi i aplikacji
oferowanych przez Spółkę będą zlecane podmiotom zewnętrznym.
Przychody z tytułu świadczenia usług tworzenia stron internetowych oraz administrowania usługami klienta
pochodzą z tytułu tworzenia portali, stron lub modułów relacji inwestorskich, bądź w formie opłat cyklicznych
za administrowanie usługami.
Przykładowa realizacji STOCKinfo:

Źródło: Emitent

Zarządzanie własnymi portalami i aplikacjami branżowymi
Emitent prowadzi portale internetowe, skierowane zarówno do emitentów działających na rynku NewConnect
jak i na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a także do aktywnych inwestorów i
obserwatorów rynku kapitałowego. Prowadzone przez Spółkę portale internetowe dają możliwość tworzenia,
monitorowania oraz dystrybucji informacji podmiotom funkcjonującym na rynku kapitałowym. Jednocześnie
inwestorzy uzyskują możliwość monitorowania szerokiego zakresu informacji płynących z rynku, a także mają
stały dostęp do aktualności ze spółek. Emitent rozwija następujące portale internetowe:
RaportyGieldowe.pl (www.RaportyGieldowe.pl)
Aplikacja RaportyGieldowe.pl umożliwia bieżące monitorowanie informacji i treści publikowanych przez
podmioty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie za pośrednictwem systemów
raportowania EBI (Elektroniczna Baza Informacji) oraz ESPI (Elektroniczny System Przekazywania Informacji).
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Dla komfortu użytkowania Aplikacja została wyposażona w możliwości selektywnego dobierania podmiotów
notowanych na rynku GPW według indeksu, sektora czy stref płynności. Aktywacja usługi następuje
natychmiast po dokonaniu rejestracji Użytkownika.
Aplikacja RaportyGieldowe.pl umożliwia między innymi:
 monitorowanie treści raportów spółek notowanych na GPW w Warszawie,
 selektywne wybieranie spółek przy użyciu rozbudowanych filtrów,
 otrzymywanie wiadomości e-mail z treścią opublikowanych raportów zgodnie z indywidualnie
dokonanym wyborem,
 otrzymywanie wiadomości SMS o opublikowanych raportach zgodnie z indywidualnie dokonanym
wyborem.
Aplikacja dostępna jest w wersji standard (bezpłatna), premium (opłata abonamentowa) oraz BIZNES
kierowana do klienta korporacyjnego. Wersja BIZNES umożliwia administrowane i przydzielanie dostępu do
pełnej funkcjonalności większej ilości pracowników.

Źródło: Emitent

Źródło: Emitent
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Alert-service.pl (www.alertserwis.pl)
Aplikacja jest dedykowana dla wszystkich Spółek notowanych na GPW. Jej funkcjonalność została opracowana z
myślą o poprawie komunikacji pomiędzy Spółkami, a inwestorami i innymi interesariuszami. Umożliwia prostą
konfigurację i implementację na dowolnej stronie internetowej spółki giełdowej skryptu, dzięki któremu
możliwe jest otrzymywanie powiadomień w formie newslettera zawierającego treści raportów opublikowanych
przez tą spółkę. Użytkownik zapisuje się do usługi udostępnionej z poziomu strony internetowej wybranej
Spółki korzystającej z usługi Alert-service.pl. Po opublikowaniu przez tą spółkę raportu w systemie EBI lub ESPI
aplikacja dokonuje automatycznej dystrybucji korespondencji z treścią raportu do wszystkich użytkowników
zapisanych w bazie klienta. Opcjonalnie Spółka korzystająca z usługi Alert-service.pl może udostępnić
zainteresowanym możliwość otrzymywania powiadomień o opublikowanych raportach w formie SMS.

Źródło: Emitent

brendi.pl (www.brendi.pl)
Aplikacja autorskiego systemu reklamowego umożliwiająca zarządzanie kampaniami reklamowymi
oferowanymi za pośrednictwem wszystkich produktów administrowanych przez STOCKinfo S.A.
Dzięki zaimplementowanym funkcjonalnością systemu brendi.pl można precyzyjnie określać grupy docelowe
klientów do których kierowane są przekazy reklamowe.
Treści kampanii mailingowych dystrybuowane są za pośrednictwem aplikacji RaportyGieldowe.pl, która
dystrybuuje informacje o publikowanych raportach giełdowych spółek z GPW.
Zaletą systemu brendi.pl jest możliwość precyzyjnego określenia klientów, którzy otrzymają treść reklamy np.
reklamodawca może z góry określić kryteria jak np. wybrane sektory według klasyfikacji GPW.
Kampanie banerowe umożliwiają sprzedaż powierzchni reklamowych na wszystkich portalach należących do
STOCKinfo oraz dowolnie wskazane przez Klienta reklamodawcę.
System umożliwia pełne monitorowanie skuteczności i przebiegu kampanii promocyjnej.
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Źródło: Emitent

Debiuty-Gieldowe.pl (www.debiutygieldowe.doradcagieldowy.pl)
Portal Debiuty-Giełdowe.pl działa w formie agregatora informacji o nadchodzących debiutach na rynku
NewConnect oraz Rynku Głównym, ponadto przeprowadza relacje z uroczystości towarzyszących pierwszemu
dniu notowań oraz udostępnia bazę zdjęć fotograficznych. Portal znajduje się w fazie BETA testów, Emitent
planuje uruchomić pełną wersję komercyjną portalu w czerwcu 2012 r.

Źródło: Emitent
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webBENCH.pl (www.webBENCH.pl)
Platforma webBENCH.pl oferuje analizę porównawczą oraz badanie stron internetowych spółek publicznych
pod kątem poziomu relacji inwestorskich, w celu zaoferowania usług związanych z projektowaniem,
wykonaniem, wdrożeniem i administrowaniem stroną internetową emitentów. Platforma gromadzi dane
udostępniając ranking stron spółek giełdowych mający na celu wskazanie elementów stron internetowych
emitentów, które można lub należy zmodyfikować dla podniesienia standardów budowania i rozwijania relacji
inwestorskich przez spółkę. Wyniki analizy są udostępniane do wglądu wyłącznie Spółce emitenta do której
należy strona.
Badanie stron odbywa się w okresach kwartalnych. Metodologia badania została oparta na kryteriach konkursu
„Złota Strona Emitenta” organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.
Termin uruchomienia platformy to luty 2012 r.

Źródło: Emitent

Źródło: Emitent
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AudioRegulacje.pl (www.audioregulacje.pl)
Platforma AudioRegulacje.pl udostępnia obowiązujące regulacje prawne w formie audio zsynchronizowanej z
treściami pliku tekstowego.
Platforma służy popularyzacji i podnoszeniu kompetencji w obszarze znajomości regulacji prawnych jakim
podlegają spółki publiczne ze szczególnym uwzględnieniem Spółek notowanych na rynku NewConnect.
Wykorzystanie innowacyjnej platformy synchronicznej prezentacji pliku audio z treściami tekstowymi stanowi
alternatywną metodę edukacji w obszarach regulacji.

Źródło: Emitent

Portale o tematyce public relations i investor relations
Emitent zarządza własnymi portalami branżowymi służącymi do dystrybucji treści z zakresu public relations i
investor relations, które kompleksowo wspierają i uzupełniają ofertę Emitenta. Każdy z portali funkcjonuje jako
niezależny serwis internetowy, który pozwala na propagowanie i upublicznianie przez emitentów treści i
prowadzenie systematycznej komunikacji z otoczeniem. Do grupy wspomnianych portali należą:
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www.PRfree.pl

Źródło: Emitent



www.Komunikuj.info,

Źródło: Emitent
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www.PRtuba.pl,

Źródło: Emitent



www.PRflash.pl,

Źródło: Emitent

Treści publikowane na opisanych portalach stanowią informację o bieżącej działalności i aktywności emitentów,
wliczając w to zarówno opisy wydarzeń istotnych z punktu widzenia działalności operacyjnej przedsiębiorstw,
jak również komentarze do treści raportów publikowanych za pośrednictwem systemów EBI i ESPI.

54

Model biznesowy prowadzonych platform oraz aplikacji zakłada generowanie przychodów z tytułu
miesięcznych opłat abonamentowych od użytkowników, bądź opłat za pobrane produkty, a także opłat z
reklam umieszczonych na serwisach i dystrybuowanych drogą elektroniczną.
Szkolenia profilowane z zakresu wystąpień publicznych i komunikacji z rynkiem
Emitent oferuje indywidualne szkolenia z zakresu wystąpień publicznych i komunikacji z wykorzystaniem
kamery lub przy użyciu zdalnego pulpitu i komunikacji na odległość.
Opisana usługa jest realizowana wraz ze współpracownikami Spółki.
Przychody z tego segmentu pochodzą jako opłata za konkretne szkolenie.
Dystrybucja produktów i usług firm zewnętrznych
Emitent zajmuje się także dystrybucją produktów i usług komplementarnych w stosunku do swojego profilu
działalności.
DoradcaGieldowy.pl

Źródło: Emitent

Źródło: Emitent

Platforma funkcjonuje jako rozbudowana aplikacja wspierająca wypełnianie obowiązków informacyjnych przez
podmioty notowane na rynku NewConnect. System pozwala między innymi na monitorowanie istotnych dat z
kalendarza emitentów, wparcie procesu przygotowania i publikacji raportów bieżących i okresowych, czy
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dostęp do aktualnych regulacji prawnych i rekomendacji organizatora rynku w zakresie funkcjonowania na
rynku publicznym.
Zgodnie z umową podpisaną 15 czerwca 2011 r. na czas nieokreślony, Emitent posiada prawo do wyłącznej
dystrybucji produktów i usług spółki doradcagieldowy.pl sp. z o.o.
Platforma doradcagieldowy.pl jest własnością spółki doradcagiełdowy.pl sp. z o.o., której Prezesem Zarządu
oraz jedynym udziałowcom jest Pan Tomasz Rogalski, będący jednocześnie Prezesem Zarządu Emitenta.
Zgodnie z umową inwestycyjną zawartą w dniu 2.02.2012 r. (szczegóły umowy inwestycyjnej zostały opisane w
rozdziale IV pkt. 13) pomiędzy Panem Tomaszem Rogalskim (Prezes Zarządu Emitenta), spółką
Doradcagiełdowy.pl sp. z o.o. oraz spółką INVESTcon GROUP S.A. (Autoryzowanym Doradcą Emitenta) po
okresie obowiązywania realizacji projektu unijnego i upływie określonego umową o dofinansowanie okresu
trwałości projektu Spółka nabędzie 100% udziałów w spółce doradcagiełdowy.pl sp. z o.o. od Pana Tomasza
Rogalskiego (zobowiązanie do sprzedaży wszystkich udziałów spółki doradcagiełdowy.pl sp. z o.o. wygasa w
przypadku sprzedaży wszystkich akcji Emitenta przez Pana Tomasza Rogalskiego).
Emitenta będzie osiągał przychody z tytułu dystrybuowania platformy doradcagieldowy.pl w formie
wynagrodzenia za dystrybucje.
Profil klienta
Podstawowe grono odbiorców usług i produktów Emitenta stanowią uczestnicy rynku NewConnect. Usługi i
produkty Emitent skierowane są zarówno do już notowanych, jak i dopiero zamierzających zadebiutować
spółek, a także inwestorów, publicystów i innych interesariuszy rynku NewConnect. Emitent zamierza
świadczyć swoje usługi także dla uczestników Rynku Głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Spółka nie wyklucza kierowania swojej oferty w przyszłości do podmiotów niepublicznych.
Dystrybucja produktów i usług
Emitent dystrybuuje produkty i usługi z wykorzystaniem wielu kanałów:
1. sprzedaż bezpośrednia – indywidualne oferty świadczenia usług,
2. telefoniczna sprzedaż bezpośrednia do zidentyfikowanej grupy docelowej (call center),
3. dystrybucja pośrednia na podstawie umów partnerskich,
4. narzędzia elektronicznej dystrybucji oferty – mailing do zidentyfikowanej grupy docelowej,
5. bezobsługowa sprzedaż elektroniczna – system płatności przez Internet.

6.2. Organizacja Spółki
Na dzień 31.12.2011 r. Spółka zatrudniała 19 osób, w tym 11 na umowę o prace, 8 na umowę o dzieło. Prezes
Zarządu pełnił swoje obowiązki bez pobierania wynagrodzenia. Na dzień 29.02.2012 r. Emitent zatrudnia jedną
osobę (nie uwzględniając Prezesa Zarządu).
Ograniczenie zatrudnienia miało związek z zakończeniem etapu prac projektowo-produkcyjnych kluczowych
aplikacji modułowych oraz narzędzi pozwalających na oferowanie usług oraz zarządzanie bazami danych. W
przypadku realizacji kolejnych projektów wymagających znaczącej rozbudowy zespołu Emitent nie wyklucza
dalszej reorganizacji struktury zatrudnienia.
Zgodnie z założeniami strategii zadania administrowania i konfiguracji aplikacji autorskich Emitenta zostaną
outsorcowane do firm zewnętrznych.

6.3. Rynek działania Emitenta
Spółka prowadzi działalność na rynku public relations i investor relations, koncentrując swoje działania przede
wszystkim na zarządzaniu informacjami o uczestnikach rynku kapitałowego notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem spółek notowanych na rynku NewConnect. Do
grona odbiorców usług świadczonych przez Spółką należą przede wszystkim podmioty notowane na rynkach
organizowanych przez GPW w Warszawie, inwestorzy, analitycy oraz inne osoby zainteresowane rynkiem
kapitałowym.
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Liczba podmiotów notowanych na rynku NewConnect i GPW
Działalność Spółki jest istotnie uzależniona od liczby spółek notowanych na rynku NewConnect i Rynku
Głównym GPW, które stanowią docelową grupę odbiorców produktów i usług Emitenta. W ciągu pierwszego
roku funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu zadebiutowały na nim 24 spółki, na koniec 2011
notowanych było już 351 podmiotów (wzrost o 1363%), tylko o 75 mniej niż na Rynku Głównym. Najlepszym
okresem pod względem liczby debiutów był rok 2011, kiedy to na parkiecie rynku alternatywnego zagościły 172
nowe spółki. Poza kryzysowym rokiem 2009 liczba debiutów stale rosła.
Liczba spółek notowanych na NewConnect w latach 2007-2011
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych newconnect.pl, gpw.pl

Liczba spółek notowanych na rynku podstawowym i równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie, podobnie jak w przypadku rynku alternatywnego, w przedziale czasowym 2007-2011 rosła. Od
2007 r., kiedy notowane było 351 spółek ich liczba wzrosła o 21,4% do 426. W 2011 r. na rynku regulowanym
pojawiło się 38 nowych spółek, co jest najlepszym wynikiem od końca roku 2007. Warto zauważyć, iż wśród 38
debiutantów aż 12 pochodzi z zagranicy (głównie Ukraina oraz Bułgaria).
Liczba spółek notowanych na głównym rynku GPW w latach 2007-2011
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Ilość otwartych rachunków maklerskich
Odbiorcami produktów i usług Emitent są także inwestorzy. Oferowane przez Spółkę rozwiązania w postaci
dostarczania informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów notowanych, danych rynkowych,
multimediów z debiutów i ważnych wydarzeń na rynku kapitałowym, analiz spółek oraz innych treści, służyć
mają wspieraniu decyzji inwestycyjnych.
Liczbę potencjalnych klientów z segmentu inwestorów giełdowych obrazuje zatem liczba rachunków
prowadzonych przez uczestników KDPW (banki i biura maklerskie). Na koniec 2011 r. liczba rachunków wzrosła
w porównaniu z końcem grudnia 2010 r. o ponad 20 tysięcy, co daje 1,4% wzrost na przestrzeni całego roku.
Średnia dynamika wzrostu dla lat 2004-2011 ukształtowała się na poziomie 8,42% przy największym rocznym
wzroście w roku 2010, kiedy to liczba prowadzonych rachunków wzrosła o ponad 30%.
Liczba rachunków prowadzonych przez uczestników KDPW
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Rynek usług investor relations w Polsce i na świecie
Wpływ na rozwój oraz wartość rynku usług investor relations ma etap rozwoju rynku kapitałowego oraz
świadomość ekonomiczna inwestorów. Wraz z rozwojem rynku, rosnącą liczbą spółek notowanych, a także
rosnącym zainteresowaniem Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie jako miejscem alokacji środków
pieniężnych rośnie popyt na usługi wspierające komunikację spółek z inwestorami. W wielu przypadkach
dostrzegalna jest także potrzeba poprawy jakości obecnej komunikacji spółek z otoczeniem. Szczególnie
widoczne jest to wśród docelowej grupy odbiorców produktów i usług Emitenta, tzn. na rynku NewConnect, na
którym z racji swojej specyfiki debiutują podmioty na wczesnym etapie rozwoju często nie posiadające
wystarczającej infrastruktury i kompetencji w zakresie spełniania wysokich standardów komunikacji z
inwestorami.
Według badania „Ład informacyjny na NewConnect” przeprowadzonego przez firmę Deloitte i
zaprezentowanego w 2010 r. znaczna grupa spółek notowanych na rynku NewConnect dostrzega trudności w
spełnianiu obowiązków informacyjnych na tym rynku.
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Ocena trudności obecnych obowiązków informacyjnych przez spółki
Mniej niż 12 miesięcy na rynku

Ponad 12 miesięcy na rynku NC

36%

39%
61%

64%

Sprawiają pewne trudności

Sprawiają pewne trudności

Nie sprawiają żadnych trudności

Nie sprawiają żadnych trudności

Źródło: Deloitte, „Ład infromacyjny na NewConnect”, 2010

Jednak zgodnie z wynikami badania coraz więcej firm wypełnianie obowiązków informacyjnych postrzega nie
tylko jako obowiązek, ale dostrzega w nich korzyści. Tendencja ta pozytywnie wpływa na popyt na oferowane
przez Emitenta usługi.
Przeprowadzone w 2006 r. przez Polski Instytut Relacji Inwestorskich badanie wśród pracowników działów
relacji inwestorskich pokazują, iż do najczęściej wykorzystywanych przez spółki narzędzi do komunikacji z
inwestorami należą strona internetowa (wskazało na nią 85% ankietowanych) oraz spotkania „1-on-1” (twarzą
w twarz, wskazało na nie 87% ankietowanych). Do niemniej istotnych narzędzi komunikacji z inwestorami
ankietowani zaliczyli także roadshows (cykl spotkań z inwestorami, 72% ankietowanych), konferencje prasowe
(63%) oraz kontakt telefoniczny (66%).
Według wyników badania Polskiego Instytutu Relacji Inwestorskich, w którym udział wzięli analitycy giełdowi
oraz inwestorzy instytucjonalni 83% badanych inwestorów wskazało, że jakość relacji inwestorskich spółki
wpływa na ich decyzje inwestycyjne. Jednocześnie 74% wskazało, iż mają one wpływ na długość horyzontu
inwestycyjnego. Dodatkowo zdaniem 84% badanych inwestorów instytucjonalnych niska jakość relacji
inwestorskich może spowodować ograniczenie lub wycofanie się z inwestycji. Inwestorów instytucjonalnych
zapytano także o ich skłonność do zapłacenia premii za akcje spółki o wysokiej jakości relacji inwestorskich. 85%
badanych wyraziło gotowość zapłacić premię, z czego 30% w wysokości 5-15%, a 26% do 5%. Obrazuje to
korzyści osiągane przez spółki z dobrze prowadzonej polityki informacyjnej, w tym z korzystania z produktów i
usług oferowanych przez Emitenta.
Rynek usług public relations w Polsce i na świecie
Emitent, jako Agencja Komunikacji Zintegrowanej, świadczy usługi nie tylko w zakresie komunikacji pomiędzy
spółkami notowanymi na GPW, a inwestorami, ale także komunikacji z całym otoczeniem swoich klientów.
Wśród oferowanych usług znajdują się między innymi budowa strategii komunikacji i kształtowania wizerunku
firm wśród klientów, czy tworzenie spójnej identyfikacji wizualnej. Wartość rynku tego typu usług, z zakresu
public relations w 2009 r., na skutek światowego kryzysu gospodarczego istotnie zmalała. Według raportu
International Communications Consultancy Organisation (ICCO) sytuacja na światowych rynkach public
relations w 2010 r. uległa jednak wyraźnej poprawie. W większości z badanych 23 krajów odnotowano wyraźny
wzrost przychodów agencji public relations, największy w Brazylii, gdzie wyniósł on +23% przy średniej na
poziomie 6% dla wszystkich badanych. Taki obraz rynku PR sprawia, iż podniósł się on po kryzysowym roku
2009, kiedy to większość przedsiębiorstw szukała oszczędności ograniczając wydatki na reklamę i marketing.
Według ICCO wartość polskiego rynku w 2010 r. nie zmieniła się, pozostała na poziomie zbliżonym do roku
2009 i wyniosła blisko 74 mln EUR. Podobną wartością do rynku polskiego odznacza się rynek norweski (blisko
73 mln EUR). Największym z rynków PR w 2010 r. pozostał rynek amerykański, którego wartość wyniosła blisko
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3,85 mld EUR i była o 121% większa od drugiego największego rynku, rynku brytyjskiego (wartość 1,75 mld
EUR).
Do najszybciej rosnących rynków europejskich zaliczają się rynek rosyjski (+17%), rynek brytyjski (+13%), rynek
słoweński (+12%) oraz czeski, norweski i belgijski (+10%). Wśród krajów, które odznaczyły się ujemną dynamiką
znalazły się Chorwacja (-14%, spadek spowodowany wojną cenową pomiędzy agencjami), Irlandia (-15%,
spadek jest rezultatem spowolnienia gospodarczego w całym kraju) oraz Szwajcaria (-1%). Do najbardziej
perspektywicznych rynków PR na świecie w 2011 r. zaliczają się Brazylia oraz Rosja, gdzie analitycy spodziewają
się wzrostu przychodów agencji do 20%. Polska na tym tle wypada niewiele gorzej, bowiem spodziewany jest
wzrost rynku do 10%.
Dynamika wzrostu na globalnych rynkach PR
Kraj
Belgia
Brazylia
Chorwacja
Czechy
Francja
Niemcy
Irlandia
Włochy
Norwegia
Polska
Rosja
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Szwajcaria
Wielka Brytania
Stany
Zjednoczone

Wartość w 2009 r. Wartość w 2010 r.
(mln EUR)
(mln EUR)

Dynamika
2010/2009

2011P

45,45
657,37
15,78
37,75
256,90
356,44
55,36
440,13
72,73
74,28
106,13
6,30
130,36
163,55
59,47
1543,36

50,00
808,57
13,57
41,53
264,61
360,00
47,06
453,33
80,00
74,28
124,17
6,87
146,00
175,00
58,88
1744,00

10%
23%
-14%
10%
3%
1%
-15%
3%
10%
0%
17%
9%
12%
7%
-1%
13%

Wzrost do 10%
Wzrost do 20%
Wzrost do 10%
Wzrost 5-10%
Wzrost
Wzrost
Wzrost do 5%
Wzrost o 2%
Wzrost do 10%
Wzrost do 10%
Wzrost do 20%
Stabilizacja
Stabilizacja
Wzrost 5-10%
Wzrost
Wzrost do 10%

3465,00

3846,15

11%

Stabilizacja

Źródło: Obliczenia własne na podstawie ICCO World Report 2011

Zdaniem analityków ICCO w 2011 r. najbardziej zainteresowane podjęciem działań w zakresie PR będą
przedsiębiorstwa z sektora energetycznego, służby zdrowia, branży finansowej oraz sektora publicznego.
Podobne tendencje wystąpić mają w przypadku polskiego rynku, gdzie spodziewany jest dodatkowo wzrost
zainteresowania ze strony przedsiębiorstw budowlanych oraz IT.
Perspektywy sektorowego zainteresowania PR w Polsce w 2011 r.
Wzrost zainteresowania
Spadek zainteresowania
B2B, Energetyka, Finanse, Służba zdrowia,
Rozrywka, Handel detaliczny
Budownictwo, IT
Źródło: ICCO World Report 2011, Maj 2011

Z badań przeprowadzonych przez Związek Firm Public Relations wśród 30 największych agencji PR w Polsce
wynika, iż agencje za czynniki stwarzające największe szanse dla wzrostu polskiego rynku PR uważają wzrost
świadomości potencjalnych klientów (na czynnik ten wskazało 35% ankietowanych) oraz wzrost koniunktury
gospodarczej i inwestycji zagranicznych (19% badanych). Jednocześnie do czynników uważanych za zagrożenia
dla wzrostu rynku PR zaliczone zostały niezrozumienie specyfiki i znaczenia branży PR (34% badanych agencji)
oraz brak profesjonalizmu niektórych agencji przy jednoczesnym dumpingu cen i kryptoreklamie (22% agencji).
W 2010 r. najlepiej sprzedającymi się usługami PR w Polsce były usługi typu media relations oraz realizacja
kampanii PR, które stanowiły taki sam udział w obrotach agencji (po 27%). Za 16% obrotów agencji PR
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odpowiadały natomiast realizacje zleceń stworzenia strategii komunikacji. Po 5% udziału w obrotach miały
natomiast usługi związane z CSR/sponsoringiem, e-PR, kreacją kampanii PR oraz relacjami inwestorskimi.
Najczęsciej sprzedawane usługi PR w 2010 r.
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Źródło: Związek Firm Public Relations

Agencje zostały również zapytane przez Związek Firm Public Relations o największych kontrahentów w 2010 r.
W strukturze przychodów zdecydowanie dominowały zlecenia wykonane dla branży dystrybucyjnej, które
odpowiadały za blisko 23% obrotów. Drugim, sektorowo największym zleceniodawcą, były przedsiębiorstwa z
branży bankowej oraz finansowej (odpowiadały za 14% zleceń).

Najwięksi zleceniodawcy w branży PR w 2010 r.
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Źródło: Związek Firm Public Relations

Internet w Polsce
Internet to główny kanał dystrybucji Spółki. Według badania NetTrack firmy Millward Brown SMG/KRC
przeprowadzonej w okresie grudzień 2010 - luty 2011 roku na próbie reprezentatywnej, ogólnopolskiej, rynek
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Internetu w Polsce spenetrowany jest w 54,2%, a przyrost nowych użytkowników jest niewielki ale
konsekwentny. Jeśli chodzi o częstotliwość korzystania z Internetu to w okresie od grudnia 2010 do lutego 2011
roku 72% przebadanych deklarowało, że korzystało z niego codziennie lub prawie codziennie, a 19,4% kilka razy
w tygodniu. Biorąc pod uwagę okres korzystania z połączenia internetowego najwięcej badanych przyznało, że
korzysta z niego dłużej niż 5 lat (47,8%). Z internetu w równym stopniu korzystają kobiety i mężczyźni, a
najwięcej osób w przedziałach wiekowych 25-39 lat (39%) oraz 15-24 (29%).
Rynek reklamy internetowej
Jednym ze źródeł przychodów Emitenta są wpływy z reklam zamieszczanych na portalach internetowych
prowadzonych przez Spółkę. Polski rynek reklamy internetowej nieprzerwanie się rozwija, zwiększając swoją
wartość na przestrzeni lat 2007-2010 ponad dwukrotnie (o 112%). Trend wzrostowy polskiego rynku reklamy
utrzymał się także w pierwszym półroczu 2011 r. Według wyników badania IAB AdEx przeprowadzonego przez
PwC wartość polskiego rynku reklamy internetowej wyniosła w pierwszym półroczu 2011 r. 942 mln zł, o 25%
więcej niż w pierwszym półroczu 2010 r. Największy udział w wydatkach na reklamę online stanowiły wydatki
na reklamę graficzną (40%) oraz na marketing w wyszukiwarkach (34%). Zdecydowanie mniejszy udział w
wydatkach stanowiły reklamy poprzez ogłoszenia (18%) oraz e-mail (7%), inne źródła reklamy pochłonęły
zaledwie 1% wydatków na reklamę ogółem. Do największych zleceniodawców reklamy w internecie zaliczają się
firmy z trzech sektorów, które łącznie odpowiadają za 40% wydatków na reklamę online ogółem, są to branże
finansowa (18%), motoryzacyjna (11%) oraz telekomunikacyjna (11%).
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów “AdEx” IAB Polska

6.4. Strategia rozwoju Emitenta
Misja Spółki zakłada zostanie liderem w pozyskiwaniu i sprzedaży informacji o uczestnikach rynku kapitałowego
notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przy zastosowaniu
zintegrowanych i innowacyjnych narzędzi wsparcia do pozyskiwania, monitorowania i dystrybucji treści. Usługi
i produkty oferowane przez Emitenta zostały zaprojektowane ze szczególnym uwzględnieniem spółek
notowanych na rynku NewConnect. Spółka będzie dążyła do kreowania standardów nowoczesnej komunikacji
emitentów papierów wartościowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Pozycję lidera Spółka planuje osiągnąć dzięki:
1. dywersyfikacji oferowanych usług i produktów na tradycyjne i innowacyjne technologicznie oraz
integrowanie działań i narzędzi, co pozytywnie wpłynie na ograniczenie ryzyka związanego z
oferowaniem nowych, nieznanych produktów i usług,
2. zbudowaniu sieci usług i produktów, pozwalających klientowi na korzystanie z wybranej części lub z
kompleksowej obsługi Emitenta,

62

3.
4.
5.
6.

uruchomieniu wielu, wzajemnie się uzupełniających i komplementarnych narzędzi, z których każdy
spełnia odmienne zadanie,
zbudowaniu oferty opartej na koncepcji niewygórowanych kosztów obsługi, co będzie możliwe dzięki
osiągnięciu efektu skali,
elastycznemu zarządzaniu strukturą zatrudnienia, a w przypadku narzędzi opartych na aplikacjach
dostarczanych przez Internet, outsourcowanie usług polegających na konfiguracji i administracji nimi,
realizacji celów emisyjnych.

Cele emisyjne
lp.

Cele emisyjne

Nakłady

Termin realizacji

1

Wyposażenie działu Call Center i Centrum
Pozyskiwania Danych

do 53 tys. zł

III i IV kwartał 2011 r.

3

Zakup licencji oprogramowania użytkowego

do 25 tys. zł

III i IV kwartał 2011 r.

4

Przyspieszenie rozwoju produktów własnych oraz
wzrost zatrudnienia w zespole programistów
(zatrudnienie okresowe do zakończenia etapu
produkcji)

do 50 tys. zł

III i IV kwartał 2011 r.

5

Przyspieszenie rozwoju produktów własnych oraz
wzrost zatrudnienia w zespole programistów
(zatrudnienie okresowe do zakończenia etapu
produkcji)

do 415 tys. zł

III i IV kwartał 2011 r.

Razem:

do 543 tys. zł

Źródło: Emitent

Wyżej wskazane cele emisyjne zostały zrealizowane.
Zarząd Emitenta wskazuje, że dla realizacji strategii rozwoju oraz formułowania planów na kolejne okresy
kluczowe znaczenie będą miały wyniki finansowe zrealizowane po okresie budowy portfolio produktów i usług
oraz restrukturyzacji kosztowej. Na dzień publikacji Dokumentu Informacyjnego Zarząd Spółki prowadzi
negocjacje z kilkunastoma podmiotami w zakresie sprzedaży produktów i usług, w tym:
1.

W zakresie usług z obszaru relacji inwestorskich:
a. zlecenia na przygotowanie raportów rocznych dla trzech spółek notowanych na rynku
NewConnect,
b. zlecenia na rejestrację i upublicznienie na stronach internetowych emitentów materiałów
promocyjnych i informacyjnych dla pięciu spółek notowanych na rynku NewConnect,
c. zlecenia na przygotowanie prezentacji na bazie autorskich rozwiązań pod nazwą handlową
emituj.info.
Aplikacja jest innowacyjną formą umożliwiającą synchroniczną prezentację materiałów video z
treściami tekstowymi. Zlecenie obejmuje przygotowanie prezentacji dla siedmiu spółek
planujących debiut na rynku NewConnect,
d. projektowanie i programowanie zaawansowanych technologicznie zakładek relacji inwestorskich
na urządzenia stacjonarne i mobilne.
Szacowana wartość portfela kontraktów dla obszaru relacji inwestorskich w II kwartale 2012 r. wynosi
około 70.000 zł.
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2.

W zakresie sprzedaży aplikacji informatycznych B2B oraz B2C.
a.

b.

Emitent negocjuje umowę sprzedaży aplikacji dedykowanej B2B na potrzeby podmiotu
działającego w sektorze usług finansowych. Szacowana wartość przychodów ze sprzedaży jednej
aplikacji B2C wynosi 90.000 - 120.000 zł w zależności od ostatecznej customizacji
oprogramowania.
Emitent negocjuje umowę sprzedaży aplikacji dedykowanej B2C na potrzeby licencjonowanego
biura maklerskiego. Szacowana wartość przychodów ze sprzedaży jednej aplikacji B2C wynosi
100.000 - 120.000 zł w zależności od ostatecznej customizacji oprogramowania.
Koszty wytworzenia rzeczonych aplikacji informatycznych zostały przedstawione w sprawozdaniu
finansowym Emitenta za okres od 01.06.2011 r. do 31.12.2011 r. w pozycji zaliczki na wartości
niematerialne i prawne.

3.

W zakresie pozostałych usług, w tym usług szkoleniowych
c.

Emitent złożył ofertę organizacji działań szkoleniowych. Szacunkowa wartość umowy wynosi
70.000 zł.

Szacowana wartość przychodów za II kwartał 2012 r. przygotowana przez Spółkę na bazie negocjowanych
kontraktów wynosi 320 tys. zł. W ocenie Zarządu Spółki realizacja nawet części negocjowanych kontraktów
umożliwi Emitentowi finansowanie działalności bieżącej z przychodów ze sprzedaży oraz całkowite
uniezależnienie od pożyczek od Autoryzowanego Doradcy. Ponadto historia działalności operacyjnej Spółki oraz
zakładane przychody ze sprzedaży aplikacji i usług tworzą możliwości finansowania działalności Emitenta z
wykorzystaniem regularnego kredytu obrotowego.
Zarząd Emitenta wskazuje także, że z uwagi na ostrożne podejście do formułowania prognoz finansowych,
będzie dążył do publikacji takowych po zawarciu istotnych kontraktów, tj. po publikacji wyników za pierwsze
półrocze 2012 r.
Zarząd wskazujemy również, że struktura modelu biznesowego Emitenta uwzględnia zasady i warunki na jakich
udzielane jest finansowanie dla spółek działających w sektorze technologii informatycznych, w tym zasady
dofinansowania projektów inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej oraz inkubatorów technologicznych. W
związku z wytycznymi dla finansowania nowych projektów technologicznych przez inkubatory technologiczne,
Emitent rozważa utworzenie spółki zależnej lub powiązanej z jednym z inkubatorów naukowotechnologicznych.
Długoterminowa strategia rozwoju Emitenta zakłada ponadto możliwość rozwoju w kierunku związanym z
dokonywaniem przez Spółkę inwestycji kapitałowych w inne podmioty. Zarząd Emitenta rozważy także podjęcie
kroków w celu uzyskania statusu Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect.
Emitent nie wyklucza konieczności pozyskania dodatkowego kapitału na rozwój. Dokonywane będzie to w
szczególności poprzez emisję z prawem poboru.

6.5. Struktura przychodów Emitenta oraz wybrane dane finansowe
Struktura przychodów
Ze względu na wczesny etap rozwoju Emitent nie zrealizował w okresie od 1 czerwca 2011 r. do 31 grudnia
2011 r. przychodów ze wszystkich segmentów działalności. Zarząd Emitent deklaruje, że wraz z rozwojem Spółki
oraz wzrostem skali działalności udział w przychodach będą miały wszystkie segmenty usług i produktów.
Usługi i produkty
Usługi działu Agencji reklamy, marketingu, PR / IR

12%

Usługi doradcze w zakresie architektury projektów IT

74%

Dystrybucja produktów i usług firm zewnętrznych
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od 01.06.2011 do 31.12.2011

0%

Zarządzanie własnymi portalami branżowymi

0%

Tworzenie zintegrowanych stron www oraz administrowanie usługami

14%

Szkolenia profilowane z zakresu wystąpień publicznych i komunikacji z
rynkiem

0%

Pozostałe usługi i produkty

0%

RAZEM:

100%

Źródło: Emitent

Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE (W PLN)

1.06.2011 - 31.12.2011

Przychody ze sprzedaży

572 337,50

EBITDA

7 675,34

Amortyzacja

69 412,41

Zysk/strata z działalności operacyjnej

-61 737,07

Zysk/strata brutto

-61 737,07

Zysk/strata netto

-61 737,07

Kapitał (fundusz) podstawowy

100 000,00

Kapitał (fundusz) własny

38 262,93

Suma bilansowa

660 936,11

Liczba akcji

1 000 000

Zysk/strata na jedną akcję

-0,0617

Wartość księgowa na akcję

0,0383

Źródło: Emitent

Wybrane wskaźniki finansowe
Wskaźnik
Długu
Ogólnego zadłużenia
Płynności bieżącej
Płynności szybkiej
Rentowność sprzedaży
Rentowność brutto
sprzedaży
Rentowność netto
sprzedaży
Rentowność netto

Formuła wskaźnika
Kapitał obcy/ Kapitał własny
Kapitał obcy/ Pasywa ogółem
(Aktywa obrotowe)/(Zobowiązania
krótkoterminowe)
(Należności krótkoterminowe +
środki pieniężne)/(Zobowiązania
krótkoterminowej)
Wynik na sprzedaży/Przychody ze
sprzedaży
Wynik brutto/Przychody ze
sprzedaży
Wynik netto/Przychody ze
sprzedaży
Wynik netto/Aktywa ogółem

Wartości
zalecane
<233%
<70%

2011*
1627,35%
94,21%

1,4-2,0

0,36

0,8-1,0

0,36

max

-10,79%

max

-10,79%

max

-10,79%

max

-9,34%
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aktywów
Rentowność netto
kapitału własnego
Rotacja należności w
dniach
Rotacja zapasów w
dniach
Rotacja zobowiązań w
dniach
Okres konwersji
gotówki w dniach

Wynik netto/Kapitał własny
(Wartość należności z tytułu dostaw
i usług*215)/(Przychody ze
sprzedaży)
(Wartość zapasów*215)/(Przychody
ze sprzedaży)
(Wartość zobowiązań z tytułu
dostaw i usług*215)/(Przychody ze
sprzedaży)
Rotacja należności + Rotacja
zapasów – Rotacja zobowiązań

max

-161,35%

-

44

-

0

-

126

min

-82

Źródło: Emitent
*dane za okres od 01.06.2011 r. do 31.12.2011 r.

7.

Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji
kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w
Dokumencie Informacyjnym.

Ze względu na wczesny etap rozwoju Emitenta, w okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszonym w
Dokumencie Informacyjnym Spółka przeprowadziła inwestycje w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia
działalności, w tym sprzęt komputerowy oraz licencję na oprogramowania. Ponadto Spółka zakupiła za łączną
kwotę 415 tys. zł usługi związane z wytworzeniem aplikacji „Raporty giełdowe” oraz „Alert-service” od spółki
doradcagiełdowy.pl sp. z o.o. Szczegółowy zakres prac związanych z wytworzeniem tych aplikacji obejmował:
 wykonanie infrastruktury informatycznej systemu dystrybucji wskaźników giełdowych,
 opracowanie struktury dystrybucji i propagacji danych,
 wykonanie architektury informatycznej systemu monitorowania raportów giełdowych,
 wykonanie architektury informatycznej systemu monitorowania raportów giełdowych Alert-service,
 wykonanie architektury informatycznej systemu STOCK service.

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 postępowań ma lub może mieć 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 mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta.

10. Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi,
postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w
toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą
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wystąpić według wiedzy emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w
niedawnej przeszłości, lub mogą mieć 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 mieć
istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta.

11. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec
posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z
kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej
Emitent posiada podpisane dwie umowy pożyczki, stanowiące istotne zobowiązania Emitenta:
Umowa pożyczki zawarta w dniu 2.02.2012 r. pomiędzy Emitentem, a spółką INVESTcon GROUP S.A.
(Autoryzowany Doradca Emitenta) w wysokości 18.356,16 tys. zł (szczegóły umowy pożyczki zostały opisane w
rozdziale IV pkt. 13).
Umowa pożyczki zawarta w dniu 6.02.2012 r. pomiędzy Emitentem, a spółką INVESTcon GROUP S.A.
(Autoryzowany Doradca Emitenta) w wysokości 73.000,00 zł (szczegóły umowy pożyczki zostały opisane w
rozdziale IV pkt. 13).

12. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki
z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniami finansowymi,
zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym
Emitent przeprowadził ofertę prywatną akcji serii B, serii C, serii D i serii E celem pozyskania środków na dalszy
rozwój Spółki (cele emisyjne zostały opisane z punkcie 6.4. Rozdziału IV Dokumentu Informacyjnego).
W ramach oferty objętych zostało 220.000 akcji serii B, 400.000 akcji serii C, 750.000 akcji serii D i 500.000 akcji
serii E. Z emisji akcji serii B, C, D i E Spółka pozyskała 543.000 zł.
Nie wystąpiły nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki Emitenta za okres objęty
sprawozdaniami finansowymi, zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym.

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
Po 31 grudnia 2011 r. miały miejsce zdarzenia:
1. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, serii C, serii D i serii E.
2. Ograniczenie liczby pracowników z 19 osób w dniu 31.12.2011 r. do dwóch osób (jedna z umów
wygasła 27 lutego 2012 r.) oraz Prezesa Zarządu.
Na etapie produkcji, zarówno projektowania architektury jak również prac programistycznych, zgodnie z
koncepcją przyjętą przez Zarząd, Spółka korzystała z zasobów własnego zespołu programistycznego
powołanego i selekcjonowanego do realizacji konkretnych zadań. Taki model realizacji projektu pozwolił na
utrzymanie pełnej kontroli nad procesem projektowo-wykonawczym oraz na zachowanie pełnej poufności
rozwiązań i wykorzystywanych technologii. Założone zadania realizacji prac programistycznych w kluczowych
zakresach zostały zrealizowane w okresie czerwiec 2011 – styczeń 2012.
Wynikiem intensywnych prac produkcyjnych są innowacyjne, autorskie aplikacje oparte na osadzonych bazach
danych zawierających informacje publiczne z zakresu podmiotów notowanych na GPW.
W związku z wysokimi kosztami stałymi utrzymania licznego zespołu wysoko wykfalifikowanych specjalistów
zatrudnionych na podstawie umów o pracę, Zarząd Spółki przyjął strategię, która zakłada outsourcing usług
bieżącego administrowania, aktualizowania i konfigurowania narzędzi będących w zasobach Spółki.
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3.

Emitent zlikwidował swój oddział który znajdował się w Toruniu przy ul. Legionów 28. W toruńskim
oddziale znajdował się dział produkcyjno-programistyczny, dział kreacji i grafiki oraz dział rozwoju
produktów autorskich. Likwidacja oddziału była związana z dążeniem do ograniczenie kosztów
funkcjonowania Spółki oraz ze zrealizowaniem prac programistycznych w kluczowych zakresach do
stycznia 2012 r.

4.

W lutym 2012 r. Spółka zawarła umowy:

Umowa pożyczki zawarta w dniu 2.02.2012 r. pomiędzy Emitentem, a spółką INVESTcon GROUP S.A.
(Autoryzowany Doradca Emitenta) w wysokości 18.356,16 tys. zł w celu spłaty zobowiązań publicznoprawnych
Emitenta. Odsetki od zasięgniętej pożyczki wynoszą 10% w skali rocznej. Pożyczka została udzielona na okres do
31 grudnia 2012 r. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny Spółki in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Umowa pożyczki zawarta w dniu 6.02.2012 r. pomiędzy Emitentem, a spółką INVESTcon GROUP S.A.
(Autoryzowany Doradca Emitenta) w wysokości 73.000,00 zł w celu spłaty zobowiązań Emitenta. Odsetki od
zasięgniętej pożyczki wynoszą 10% w skali rocznej. Pożyczka została udzielona na okres do 31 grudnia 2012 r.
Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny Spółki in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Umowa inwestycyjna zawartą w dniu 2.02.2012 r., pomiędzy Panem Tomaszem Rogalskim (Prezes Zarządu
Emitenta), spółką Doradcagiełdowy.pl sp. z o.o. oraz spółką INVESTcon GROUP S.A. (Autoryzowany Doradca
Emitenta). W szczególności, zgodnie z zawartą umową miesięczne koszty funkcjonowania Spółki nie przekroczą
10.000 zł w kolejnych, po lutym 2012 r., miesiącach. Wyższe koszty funkcjonowania będą dopuszczalne tylko w
przypadku pokrycia ich w przychodach.
INVESTcon GROUP S.A. zobowiązał się do udzielenia Spółce pożyczek w kwocie 18.356,16 zł oraz w kwocie do
105.000,00 zł do dnia 6.02.2012 r. (pożyczki zostały udzielone). Ponadto INVESTcon GROUP S.A. zobowiązał się,
że udzieli Spółce pożyczki w kwocie 130.000,00 zł w celu sfinansowania wkładu własnego na pokrycie kosztów
w ramach dotacji z Działania 3.3.2.
INVESTcon GROUP S.A. zobowiązał się także do zapewnienia w okresie od czerwca 2012 r. do czerwca 2013 r.
finansowania kosztów działalności Spółki poprzez pożyczki, zorganizowanie emisji akcji z prawem poboru lub w
inny sposób.

14. Dane o osobach zarządzających i osobach nadzorujących oraz strukturze własności
14.1. Organy zarządzające i nadzorujące Emitenta
Dane o członkach Zarządu Emitenta
Pan Tomasz Rogalski został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu 26.05.2011 r. Kadencja Zarządu trwa 3
lata. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za rok 2015 r.
Skład osobowy Zarządu Emitenta:
1. Tomasz Rogalski – Prezes Zarządu
Tomasz Rogalski – Prezes Zarządu
Ukończył Technikum fotograficzne w Bydgoszczy, a następnie studiował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w
Toruniu Wydział Ekonomii (marketing i zarządzanie).
W latach 2008 – 2011 współpracował z POLMAN S.A. (Spółka notowana na rynku NewConnect).
Od 02.06.2010 do 05.05.2011 zasiadał w Radzie Nadzorczej POLMAN S.A. pełniąc tam funkcję
Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Od marca 2008 r. do maja 2010 r. pracował dla POLMAN S.A. zajmując stanowisko Dyrektora Zarządzającego.
Od 2010 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki doradcagiełdowy.pl Sp. z o.o., tworzącej aplikacje oparte na
zautomatyzowanych mechanizmach wykorzystujących sztuczną inteligencję, wspierających procesy
wypełniania obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne notowane na rynku NewConnect.
Od 2009 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki technologicznej Business Maker Sp. z o.o. operującej w
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obszarze IT, usług e-consulting.
Posiada 15-letnie doświadczenie handlowe zdobyte w pracy dla Gillette Poland S.A., Kotlin Sp. z o.o., Lannen
Polska Sp. z o.o. oraz LU Polska Sp. z o.o.
Dane o członkach Rady Nadzorczej Emitenta
Rada Nadzorcza została powołana 26.05.2011 r., została uzupełniona do 5 osób 02.09.2011 r. i jej kadencja
trwa 3 lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2013 r.
Skład osobowy Rady Nadzorczej Emitenta:
1. Katarzyna Drabent – Członek Rady Nadzorczej
2. Marcin Markiewicz – Członek Rady Nadzorczej
3. Szymon Filipczak – Członek Rady Nadzorczej
4. Małgorzata Piotrowska - Członek Rady Nadzorczej
5. Jacek Saczuk - Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Drabent – Członek Rady Nadzorczej
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Prawo i Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Zarządzanie – specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe
Przedsiębiorstwa. Specjalista w Dziale Prawnym INVESTcon GROUP S.A. Uczestniczyła w kilkunastu projektach
upublicznienia spółek i wprowadzenia akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.
Marcin Markiewicz – Członek Rady Nadzorczej
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość. Obecnie doktorant w
Katedrze Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada licencję
Maklera Papierów Wartościowych nr 2416. Brał udział w kilkunastu projektach upublicznienia spółek i
wprowadzenia akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Od 2008 r. związany z Grupą
Kapitałową INVESTcon GROUP S.A. - początkowo jako Asystent w Dziale Doradztwa Finansowego Inwest
Consulting SA, od 2009 r. jako Analityk Rynku Papierów Wartościowych INVESTcon GROUP SA, a od 2010 r.
Koordynator Działu Analiz INVESTcon GROUP S.A. Członek Rady Nadzorczej IPO Doradztwo Strategiczne S.A.
(spółka notowana na rynku NewConnect).
Szymon Filipczak – Członek Rady Nadzorczej
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Zarządzanie – specjalność Inwestycje
Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 2537.
Od 2009 r. związany z Grupą Kapitałową INVESTcon GROUP S.A. - początkowo jako Analityk, a od 2010 r. jako
Starszy Analityk w dziale Emisji i Analiz INVESTcon GROUP S.A. Uczestniczył w kilkunastu projektach
upublicznienia spółek i wprowadzenia akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Członek
Rady Nadzorczej Capital Kopernik S.A.
Małgorzata Piotrowska - Członek Rady Nadzorczej
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Zarządzania Finansami oraz Wyższej Szkoły
Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, na której ukończyła Podyplomowe Studia Rachunkowości. Posiada
Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów Nr 13804/99 uprawniające do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Od 1999 r. do chwili obecnej piastuje stanowisko Dyrektora Generalnego w Biurze Rachunkowym PROFIT. Od
2002 roku pracuje na rzecz Polsko – Amerykańskiej spółki KRW Poland Sp. z o.o. operującej w obszarze
doradztwa finansowego i usług księgowych, pełniąc w niej aktualnie funkcję Prezesa Zarządu. W przeszłości
pracowała jako Dyrektor finansowy w firmie MAXAIR (oficjalny przedstawiciel na Polskę koncernu HONEYWELL
– CONSUMER PRODUCTS), Dyrektor Finansowy w firmie S.E.N (austriacka firma zajmująca się importem i
dystrybucją mebli mieszkaniowych) oraz General Manager w firmie TIME (belgijska firma działająca w zakresie
importu i sprzedaży odzieży).
Jacek Saczuk - Członek Rady Nadzorczej
Absolwent Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych w Warszawie, Wydział Politologiczny,
Specjalność Public Relations – Rzecznictwo Prasowe. W latach 1989 – 1997 pracownik kierownictwa
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Warszawskich Hoteli Marriott, Bristol i Sheraton. Następnie od roku 1997 do 2000 pracował jako Dyrektor
Zarządzający-Prokurent przedstawicielstwa francuskiego koncernu fryzjersko-kosmetycznego Jean Louis David
w Polsce. W latach 2000 – 2008 piastował stanowiska managerskie w międzynarodowych firmach o profilu
handlowym oraz handlowo-franczyzowym (Midas Corporation, Norauto Group). W okresie 2002 – 2004 Vice
Prezes i Członek Zarządu Polskiej Organizacji Franczyzodawców. 2009 – 2010 Prezes Zarządu firm Vidicom Sp. z
o.o. i Deliver.pl Sp. z o.o. Obecnie, jako Product Management/Business Development Management odpowiada
za rozwój polskiego przedsiębiorstwa dystrybucji elektronicznej.

14.2. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta
Według najlepszej wiedzy Spółki, struktura akcjonariatu Emitenta z uwidocznieniem akcjonariuszy
posiadających co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów, na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu
Informacyjnego przedstawia się następująco:
Właściciele
Tomasz Rogalski
Capital Kopernik S.A.
Polman S.A.
Pozostali
Razem:

Seria

Liczba akcji

% w kapitale

Liczba głosów

% w głosach

E
A
D

500 000
756 787
150 000

17,42%

1 000 000

29,67%

31,60%

906 787

26,91%

B
A
C
D

220 000
243 213
400 000
600 000

7,67%

220 000

6,53%

43,32%

1 243 213

36,89%

100,00%

3 370 000

100,00%

2 870 000

* Wśród pozostałych inwestorów znajduje się BDM S.A., który będzie pełnił rolę animatora. BDM S.A. posiada
10.000 akcji serii C.
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VI. Załączniki
1.

Statut Emitenta

Statut Spółki
STOCKinfo SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
tekst jednolity
(stan na dzień 06.12.2011)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

§1
Firma Spółki brzmi: „STOCKinfo Spółka Akcyjna".
Spółka może używać skrótu firmy „STOCKinfo S.A.”.
Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.
Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Założycielem Spółki jest: Tomasz Rogalski, zamieszkały w 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 55/19
legitymującym się dowodem osobistym AES 308472, PESEL 73091101994,
Przystępującym do Spółki jest: INVESTcon GROUP S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Krasińskiego 16, 60830 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań
Nowe Miasto-Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000028098,

PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI
§2
Przedmiotem działalności Spółki jest:
– 18.12.Z Pozostałe drukowanie
– 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
– 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
– 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
– 58.11.Z Wydawanie książek
– 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
– 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
– 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
– 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
– 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
– 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi
– 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
– 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
– 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
– 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
– 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów
finansowych
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
74.20.Z Działalność fotograficzna
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane
77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych
prawem autorskim
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
działalność wspomagająca prowadzenie biura
82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE
§3
1.

2.
3.
4.

Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 212.000,00 zł (słownie: dwieście dwanaście tysiące złotych) i
nie więcej niż 287.000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na:
a) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
b) 220.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
c) 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
d) 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
e) 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję serii
E o wartości nominalnej 0,10 zł każda
Akcje serii A opłacone będą gotówką.
Przed zarejestrowaniem Spółki kapitał zakładowy pokryty będzie w ¼ wysokości.
Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji (imiennych i na okaziciela)
wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości
nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z kodeksu spółek
handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków Spółki.

141

5.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem
pierwszeństwa.

1.

2.

3.
4.

5.

§3a
W terminie do dnia 10 (dziesiątego) listopada 2014 (dwa tysiące czternastego) roku Zarząd
upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 40.000 zł
(czterdzieści tysięcy złotych) (kapitał docelowy).
W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń
kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert
prywatnych lub publicznych.
Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga
uprzedniej zgody Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną
akcji.
Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia
kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

ORGANY SPÓŁKI
§4
Organami Spółki są:
1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.
A. Zarząd

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.

1.

2.

3.
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§5
Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków.
Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala liczbę
członków i ich funkcje.
W stosunkach z członkami Zarządu w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Przewodniczący
Rady Nadzorczej, albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę.
Kadencja Zarządu trwa trzy lata. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna.
Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.
§6
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.
Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki oraz zasady wynagradzania członków Zarządu określa
Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
§7
W przypadku Zarządu jednoosobowego, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu działający samodzielnie.
W przypadku zarządu wieloosobowego, Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu działających
łącznie lub członek zarządu razem z prokurentem.
W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia zgoda Rady
Nadzorczej, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę.
Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub
rozporządzenie prawem o wartości powyżej 200.000,00 PLN (dwustu tysięcy złotych).
W razie dokonania czynności z naruszeniem ust. 2 powyżej, członek Zarządu może zostać pociągnięty
do odpowiedzialności przez Spółkę.

§8
Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też
uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu
spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten
obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka
zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

B. Rada Nadzorcza

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

1.
2.

1.
2.

§9
Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej STOCKinfo S.A. z
siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką”.
Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki, które
określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez
Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.
Rada składa się z 3 do 7 członków, których wybiera Walne Zgromadzenie. W przypadku uzyskania
przez Spółkę statusu spółki publicznej, Rada Nadzorcza liczyć powinna od 5 do 7 członków.
Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach
określonych w Kodeksie spółek handlowych.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.
§ 10
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny.
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone na dany rok przez Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy.
§ 11
Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy
członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
Do kompetencji Rady należy:
a) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w
nieruchomości,
b) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości
powyżej 200.000,00 PLN (dwustu tysięcy złotych).
c) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;
przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności
ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta
powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta
rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka
nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania;
d) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki;
e) zawieranie umów z członkami Zarządu;
f) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu;
g) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;
h) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków
Zarządu Spółki;
i) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu
niemogących sprawować swoich funkcji;
j) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;
k) składanie do zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia;
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l)

zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go
w terminie;
m) zwoływanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

§ 12
Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.
Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady
zostanie wskazane inne miejsce.
Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli
wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku
obrad posiedzenia.
Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności
Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.
Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej
członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością
głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej.
Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady
Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować.
Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za
pośrednictwem innego członka rady nadzorczej.

C. Walne Zgromadzenie

1.
2.

3.

§ 13
Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek
akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie może zostać zwołane także przez Radę Nadzorczą albo akcjonariuszy reprezentujących
co najmniej ½ kapitału zakładowego lub co najmniej ½ ogółu głosów w spółce.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty
zgłoszenia wniosku.

§ 14
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki w Warszawie, w Poznaniu lub w Toruniu.

1.
2.
3.

1.

2.
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§ 15
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy
lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki
wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.
Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych
uprawnionych do głosowania.
§ 16
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny
członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W
razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona
przez Zarząd.
Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

1.

2.

§ 17
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy,
b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy
zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,
e) zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim
prawa użytkowania,
f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów
subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, a także
zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego,
g) rozwiązanie Spółki,
h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
k) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd,
l) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut.
Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest
wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
§ 18
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
§ 19
Spółka tworzy:
a) kapitał zakładowy,
b) kapitał zapasowy,
c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem.

1.
2.
3.

§ 20
Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej osiem procent zysku za dany rok obrotowy.
Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy 1/3 (jednej trzeciej)
kapitału akcyjnego.
O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego – w
wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego może być wykorzystana na pokrycie strat
bilansowych.

§ 21
Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:
 pokrycie strat za lata ubiegłe,
 dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne zgromadzenie,
 inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.

1.
2.
3.

§ 22
Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do
dywidendy za dany rok obrotowy.
Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek
handlowych.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.
3.
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§ 23
Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Spółka może dokonywać również ogłoszeń poprzez dzienniki ogólnopolskie lub zagraniczne, z tym, że
nie zwalnia jej to od obowiązku dokonywania ogłoszeń w wymienionym wyżej Monitorze.
Szacunkowe koszty związane z utworzeniem Spółki wynoszą 10.000 zł.

2.

Odpis z KRS
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3.

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 STOCKinfo S.A. z siedzibą w Warszawie

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, STOCKinfo Spółka Akcyjna,
Emitent

STOCKinfo S.A. z siedzibą w Warszawie

Statut, Statut Emitenta, Statut
Spółki

Statut STOCKinfo S.A. z siedzibą w Warszawie

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 STOCKinfo S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd Giełdy

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd, Zarząd Spółki, Zarząd
Emitenta

Zarząd STOCKinfo S.A. z siedzibą w Warszawie

