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sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii F oraz akcji serii G do obrotu na rynku
NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.
Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się
o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.
Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie
stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym
lub równoległym).
Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty
finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny
być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą
inwestycyjnym.
Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych
ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

DATA SPORZĄDZENIA DOKUMENTU INFORMACYJNEGO: 10 KWIETNIA 2013 R.
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Oświadczeni e Emitenta:

Nazwa (firma):

United Spółka Akcyjna

Kraj:

Polska

Siedziba:

Warszawa

Adres:

02-803 Warszawa, ul. Bekasów 74

Numer KRS:

0000389467
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Oznaczenie Sądu:
REGON:

142943119

NIP:

5213603831

Telefon:

+48 22 816 55 60

Fax:

+48 22 816 55 59

Poczta e-mail:

office@unitedsa.pl

Strona www:

www.unitedsa.pl

Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w niniejszym Dokumencie.
W imieniu Emitenta działa:
-

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu,

Działając w imieniu Emitenta oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności,
by zapewnić taki stan, 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 tymi instrumentami.
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Oświadc zenie Autoryzowanego Doradcy Ne wConnect:

Nazwa (firma):

INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna

Kraj:

Polska

Siedziba:

Poznań

Adres:

60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16

Numer KRS:

0000028098
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy KRS

Oznaczenie Sądu:
REGON:

630316445

NIP:

778-10-24-498

Telefon:

+48 22 816 55 60

Fax:

+48 22 816 55 59

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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1. Informacje o emite ncie

Nazwa (firma):

United Spółka Akcyjna

Kraj:

Polska

Siedziba:

Warszawa

Adres:

02-803 Warszawa, ul. Bekasów 74

Numer KRS:

0000389467
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Oznaczenie Sądu:
REGON:

142943119

NIP:

5213603831

Telefon:

+48 22 219 60 70

Fax:

+48 22 212 88 84

Poczta e-mail:

office@unitedsa.pl

Strona www:

www.unitedsa.pl

2. Liczba , r odza j, jedno stkowa war toś ć n o minalna i ozna czenie emisji
instrumentów finansowy ch wpr owadza nych do obro tu w alter natywnym
systemie
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
wprowadzane jest:
- 106.000.000 (słownie: sto sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej
0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- 16.700.000 (słownie: szesnaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o
wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

3. Informacje o su bskryp cji lub sprzeda ży instrumentów finansowy ch
będący ch p rzedmiotem w niosku o wpr ow adzenie, maj ący ch miejsce w
okresie osta tnich 6 miesięcy po przedz ających da tę złożenia wn iosk u o
wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do
Regulaminu Alternatywnego Sys temu Obro tu
Subskrypcja akcji serii F
1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej.
Data rozpoczęcia subskrypcji: 31 sierpnia 2012 r.
Data zakończenia subskrypcji: 31 sierpnia 2012 r.
2) Daty przydziału instrumentów finansowych:
31 sierpnia 2012 r.
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3) Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcja prywatna obejmowała 106.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F.
4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba
przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych,
na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.
5) Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej
subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 106.000.000 akcji serii F.
6) Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii F były obejmowane po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej 0,12 zł.
7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w
poszczególnych transzach:
Akcje serii F zostały objęte przez 1 osobę prawną.
8) Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej
subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Akcje serii F zostały objęte przez 1 osobę prawną.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania
umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z
faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu
wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji,
nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o subemisję.

a)
b)
c)
d)

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem
wysokości kosztów według ich tytułów , w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i
przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich,
sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z
uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów
w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
Przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 55 tys. zł,
Wynagrodzenie subemitentów – nie dotyczy,
Sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 20 tys. zł,
Promocja oferty – 0 zł.

11) Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób
ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:
Zgodnie z art. 36. Ust. 2b. ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w raporcie nr 21/2012, cena wynikająca z objęcia akcji serii F została
skompensowana z ceną nabycia 100% udziałów w Spółce NCF Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na
rzecz STOCKinfo S.A.
Wartość nabycia udziałów w spółce NCF Group Sp. z o.o. została ustalona na podstawie:
- wyceny przedsiębiorstwa NCF Group Sp. z o.o.,
- porównania wartości wskaźników P/E i P/BV NCF Group w stosunku do średniej rynkowej dla spółek
notowanych w obrocie zorganizowanym.
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Wycena przedsiębiorstwa NCF Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sporządzona została w dniu 30 marca
2012 r. przez A1 Analizy, wyceny, doradztwo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Do wyceny przedsiębiorstwa zastosowano podejście dochodowe - metodę zdyskontowanych przepływów
pieniężnych. Okres szczegółowej prognozy wolnych przepływów pieniężnych wyniósł 10 lat. Wartość spółki
obliczono jako sumę zdyskontowanych przepływów pieniężnych za lata 2011-2020 oraz sumę wartości
rezydualnej (wartości po okresie szczegółowej prognozy). Uzyskana w ten sposób wartość przedsiębiorstwa
wyniosła 10.415.000 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta piętnaście tysięcy złotych).
Z uwagi, iż na dzień sporządzania wyceny NCF Group Sp. z o.o. posiadał także aktywa nieoperacyjne, należało
je dodać do uzyskanej wartości spółki. Do aktywów nieoperacyjnych zaliczone zostały udziały w Spółkach:
Zamek Giżycki Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku, Pierwszy Polski Fundusz Ziemski Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, Leas-Pol Agro Sp. z o.o. z siedzibą w Skowronkach oraz ViaGuara S.A. z siedzibą w Warszawie
(aktualnie Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie), a także nieruchomość
zabudowana położona w Mysłowicach. Wycenę tych aktywów przeprowadzono w następujący sposób:
- dla nieruchomości w Mysłowicach przyjęto wartość wyliczoną na podstawie operatu szacunkowego
w wysokości 1.825.000 zł (słownie: milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- akcje ViaGuara S.A. (aktualnie Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A.) wyceniono na podstawie
notowań giełdowych z dnia wyceny tj. 0,10 zł za akcję, co skutkowało wyceną posiadanych udziałów
na 28.000 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
- udziały w Zamku Giżyckim Sp. z o.o. wyceniono metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych,
przygotowaną przez A1 Analizy, wyceny, doradztwo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Uzyskana
wartość Zamku Giżyckiego Sp. z o.o. wyniosła 21.781.000 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów
siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- wartość udziałów w Pierwszym Polskim Funduszu Ziemskim Sp. z o.o. oraz Leas-Pol Agro Sp. z o.o.
wyceniono według wartości nominalnej. Wartość udziałów w Pierwszym Polskim Funduszu Ziemskim
wyceniono na 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), natomiast w Leas-Pol Agro na
189.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Nazwa

Wartość (tys. PLN)

Podstawa wyceny

Hotel Zamek Giżycko
akcje
Nieruchomość w Mysłowicach
Pierwszy Polski Fundusz Ziemski
Leas-Pol Agro

21 781
28
1 825
20
189

Wycena dochodowa
Notowania giełdowe
Operat szacunkowy
Wartość nominalna
Wartość nominalna

Wartość głównego biznesu
Razem

10 415
34 259

Wycena dochodowa

Po uwzględnieniu wartości aktywów nieoperacyjnych, wartość firmy NCF Group Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie wyniosła 34.259.000 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy
złotych).
W dniu 24 sierpnia 2012 r. na podstawie umowy cywilno-prawnej NCF Group Sp. z o.o. dokonał zbycia 7.100
udziałów w Zamku Giżyckim Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku za cenę równą wartości nominalnej w wysokości
500 zł każdy, tj. za łączną kwotę 3.550.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na
rzecz osoby fizycznej. Przed transakcją NCF Group Sp. z o.o. posiadał 100% udziałów w kapitale i głosach na
zgromadzeniu wspólników Zamku Giżyckiego Sp. z o.o. Po dokonaniu transakcji udział NCF Group Sp. z o.o.
spadł do 45,38% w kapitale i głosach na zgromadzeniu wspólników Zamku Giżyckiego Sp. z o.o.
Na skutek zbycia udziałów w Zamku Giżyckim Sp. z o.o. korekcie uległa wycena wartości NCF Group Sp. z o.o.
na potrzeby nabycia 100% udziałów w NCF Group Sp. z o.o. przez United S.A. Wycena NCF Group Sp. z o.o.
w wysokości 34.259.000 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)
pomniejszona została o całość posiadanych udziałów w Zamku Giżyckim Sp. z o.o. przed zmniejszeniem
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zaangażowania do 45,38%, tj. 21.781.000 zł (dwadzieścia jeden milionów siedemset osiemdziesiąt jeden
tysięcy). W wyniku dokonanej korekty wartość NCF Group Sp. z o.o. ustalona została na 12.478.000 zł
(słownie: dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).
Ostateczna wartość NCF Group Sp. z o.o., według której United S.A. dokonał nabycia 100% udziałów w NCF
Group Sp. z o.o., ustalona została na 12.720.000 zł.
Oznacza to, że w ostatecznej wartości wyceny na potrzeby nabycia udziałów NCF Group przez United S.A. nie
uwzględniono wartości posiadanych aktywów nieoperacyjnych w postaci udziałów w Zamku Giżyckim Sp.
z o.o., co jest korzystne dla akcjonariuszy United S.A.
Wskaźniki rynkowe P/E i P/BV NCF Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, uzyskane na podstawie wyceny
po dokonaniu korekty i sprawozdania finansowego za rok 2011 NCF Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
nie odbiegały od wartości wskaźników na koniec roku 2011 dla spółek wchodzących w skład indeksów
NCIndex oraz WIG-Media.

2011

NCF Group Sp. z o.o.*

NCIndex**

WIG-Media**

P/E
24,44
17,7
P/BV
1,16
2,04
*P/E i P/BV dla NCF Group Sp. z o.o. obliczone zostały jako iloraz wyceny spółki do niezaudytowanych
wyników za 2011 r.
**Wartości P/E i P/BV dla NCIndex i WIG-Media pochodzą z portalu stooq.pl

13,74
1,41

Emitent wskazuje, że w I połowie 2012 r. udziały NCF Group Sp. z o.o. miały być przedmiotem aportu do
spółki Polsko Amerykański Dom Inwestycyjny S.A. Jak wskazała spółka Polsko Amerykański Dom Inwestycyjny
w raporcie nr 23/2012 w dniu 3 lipca 2012 roku Lermacter Limited z siedzibą w Larnace, na podstawie art. 493
k.c. odstąpił od umowy przeniesienia udziałów w "NCF GROUP" Sp. z o.o., zawartej w dniu 30 kwietnia 2012 r.
Powodem odstąpienia była decyzja Zarządu Polsko-Amerykańskiego Domu Inwestycyjnego S.A. o zamiarze
nierejestrowania w sądzie rejestrowym podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji serii L, opłaconych
aportem w postaci udziałów w NCF Group Sp. z o.o. Na potrzeby niedoszłej do skutku transakcji wartość NCF
Group Sp. z o.o. określono na podstawie tej samej wyceny, co opisana powyżej, jednakże bez korekty
o wartość udziałów w spółce Zamek Giżycko Sp. z o.o.
Emitent wskazuje, że wedle jego najlepszej wiedzy, z niedoszłej do skutku transakcji nie wynikają czynniki
ryzyka dla inwestorów United S.A.
Subskrypcja akcji serii G
1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej.
Data rozpoczęcia subskrypcji: 16 listopad 2012 r.
Data zakończenia subskrypcji: 13 grudzień 2012 r.
2) Daty przydziału instrumentów finansowych:
20 grudzień 2012 r.
3) Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcja prywatna obejmowała 16.700.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G.
4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba
przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych,
na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.
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5) Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej
subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 16.700.000 akcji serii G.
6) Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii G były obejmowane po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej 0,12 zł.
7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w
poszczególnych transzach:
Akcje serii G zostały objęte przez 1 osobę prawną.
8) Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej
subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Akcje serii G zostały objęte przez 1 osobę prawną.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania
umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z
faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu
wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji,
nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o subemisję.

a)
b)
c)
d)

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem
wysokości kosztów według ich tytułów , w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i
przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich,
sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z
uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów
w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
Przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 19 tys. zł,
Wynagrodzenie subemitentów – nie dotyczy,
Sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0 zł,
Promocja oferty – 0 zł.

11) Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób
ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:
Zgodnie z art. 36. Ust. 2b. ustawy o rachunkowości.
Sprzedaż akcji serii F
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Data sprzedaży instrumentów finansowych: 10 stycznia 2013 r.
Data przydziału instrumentów finansowych: nie dotyczy
Liczba instrumentów finansowych objętych sprzedażą: 24.750.000
Stopa redukcji: nie dotyczy
Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej
subskrypcji: nie dotyczy
Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: 1,00 zł za pakiet akcji
Liczba osób, które nabyły instrumenty finansowe: 8 podmiotów, w tym 3 osoby fizyczne oraz
5 osób prawnych.
Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej
subskrypcji: nie dotyczy
Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania
umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz
z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu
wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji,
nabytej przez subemitenta): nie dotyczy
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10) Określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem
wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: nie dotyczy
11) Metoda rozliczenia o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia
w sprawozdaniu finansowym Emitenta: nie dotyczy

4. Określenie podstawy prawne j emisji instrumentów finansowy ch, ze
wskazaniem: organu lub o sób upraw nionych do podjęcia decy zji o emisji
instrumentów finansowy ch , daty i form y podjęcia decy zji o emisji
instrumentów fina nsow ych, z przy to czeniem jej treś ci
Akcje serii F zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia
1 sierpnia 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej z wyłączeniem
poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji do obrotu w alternatywnym
systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą
NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. Akcje serii F zostały zarejestrowane w KRS w dniu 12 października
2012 r.
UCHWAŁA NR 4
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 1 sierpnia 2012 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii
F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STOCKinfo S.A. (zwanej dalej Spółką) uchwala, co następuje:
§1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 10.600.000 zł (dziesięć milionów sześćset
tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję
nie więcej niż 106.000.000 (sto sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanych dalej "akcjami serii F").
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F.
4. Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje Spółki, to jest akcje
serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału
za rok obrotowy kończący się 31.12.2012 r.
5. Akcje serii F pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w
drodze emisji akcji serii F.
6. Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1
Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii F do nie więcej niż 99 osób,
z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję
nabycia, stosownych umów.
8. Określa się, że umowy objęcia akcji serii F z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia
30.09.2012 r.
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§2
W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii F.
Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii F przedstawioną
na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

1.

2.
3.

§3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii F i prawa do akcji serii F do
obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
Akcje serii F i prawa do akcji serii F 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 F i praw do akcji serii F 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 F i praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w
szczególności do:
 określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
 dokonania 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
Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 287.000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy
złotych) i nie więcej niż 5.537.000,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy) i
dzieli się na:
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,
e) 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,
f) do 106.000.000 (sto sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda.
1.

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII F
ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ
Emisja akcji serii F ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla prowadzenia działalności Spółki.
Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału.
Docelowo, akcje Spółki mają być notowane na rynku NewConnect. W związku z powyższym, wyłączenie
prawa poboru akcji serii F leży w interesie Spółki.
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Cena emisyjna akcji serii F ustalona będzie w oparciu o wycenę spółki, z uwzględnieniem aktualnej
koniunktury rynkowej i dyskonta dla inwestorów.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.550.000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 54,01 %
Łączna liczba ważnych głosów: 2.050.000
Liczba głosów "za": 2.050.000
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Akcje serii G zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia
16 listopada 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej z wyłączeniem
poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji do obrotu w alternatywnym
systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą
NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. Akcje serii G zostały zarejestrowane w KRS w dniu 10 stycznia 2013 r.
UCHWAŁA NR 4
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 16 listopada 2012 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii
G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STOCKinfo S.A. (zwanej dalej Spółką) uchwala, co następuje:
§1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.670.000,00 zł (milion sześćset
siedemdziesiąt tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję
nie więcej niż 16.700.000 (szesnaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanych dalej "akcjami serii G").
3. Cena emisyjna akcji serii G będzie równa 0,12 zł (dwanaście groszy) za akcje.
4. Akcje serii G uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje Spółki, to jest
akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do
podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2012 r.
5. Akcje serii G pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w
drodze emisji akcji serii G.
6. Emisja akcji serii G zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1
Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii G do nie więcej niż 99 osób,
z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję
nabycia, stosownych umów.
8. Określa się, że umowy objęcia akcji serii G z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia
31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku).
§2
W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii G.
Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii G przedstawioną
na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
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1.

2.
3.

§3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii G i prawa do akcji serii G do
obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
Akcje serii G i prawa do akcji serii G 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 G i praw do akcji serii G 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 G i praw do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w
szczególności do:
 określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
 dokonania podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania 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:

1.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

„§ 3
Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 287.000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy
złotych) i nie więcej niż 5.537.000,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy) i
dzieli się na:
1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda,
220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10
zł (dziesięć groszy) każda,
400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda.
750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
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,
106.000.000 (sto sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda,
Do 16.700.000 (szesnaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII G
ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ

Emisja akcji serii G ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla prowadzenia działalności Spółki.
Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału.
Docelowo, akcje Spółki mają być notowane na rynku NewConnect. W związku z powyższym, wyłączenie
prawa poboru akcji serii G leży w interesie Spółki.
Cena emisyjna akcji serii G ustalona będzie w oparciu o wycenę spółki, z uwzględnieniem aktualnej
koniunktury rynkowej i dyskonta dla inwestorów.
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Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 106.000.000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 97,36 %
Łączna liczba ważnych głosów: 106.000.000
Liczba głosów "za": 106.000.000
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

5. Ozna czenie dat, od k tóry ch akcje u czes tniczą w dywidend zie
Akcje objęte dokumentem są równe w prawach, a w szczególności w prawie do dywidendy z akcjami
notowanymi na NewConnect. Uchwałą nr 4/VI/2012 z dnia 30 czerwca 2012 roku postanowiono o pokryciu
straty za okres od 01.06.2011 r. do 31.12.2011 r. w całości z przyszłych zysków.
Akcje serii F i serii G uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do
podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

6. Stresz czenie
pr aw
i
obowiązk ów
z
instrumen tów
finan sowych,
przewidzianych świadcze ń dod atkowy ch na rzecz Emitenta ciążą cych na
nabywcy, a także przewid zianych w s ta tucie lu b pr zepisach praw a
obowiązka ch uzyskania pr zez nabyw cę lub z bywcę odp owiednich zezw oleń
lub ob owiązku doko nania określonych z awiadomień
Do najistotniejszych praw akcjonariuszy związanych z akcjami należą:
-

-

-

prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu Spółek Handlowych). Statut Spółki nie
przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą ogółu
głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania,
w drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki.
prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) - art. 433 Kodeksu Spółek
Handlowych): w przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych,
akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do
liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez
Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na
akcje. Natomiast w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne
Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki
w całości lub części. Podjęcie uchwały wymaga:
- kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych
głosów,
- zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej
wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz
- przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody
pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób jej
ustalenia.
prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki) na podst. art. 347 Kodeksu Spółek
Handlowych – powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku
spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został
przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty
akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego
akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie, który może być wyznaczony
na dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy lub w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od
dnia powzięcia uchwały (art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). Zasady te należy stosować przy
uwzględnieniu terminów określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art. 395 KSH organem
właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy
jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po
upływie każdego roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym Emitenta jest rok
kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do końca czerwca.
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Szczegółowo, uprawnienia akcjonariuszy zaprezentowano poniżej.

Uprawnienia o charak terze kor pora cyjnym
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 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
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zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariuszy
reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego (art. 401 § 6 KSH).
prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu (art. 4061 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),
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
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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 odpowiednia 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
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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, ze 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 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.
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
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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.

Uprawnienia o charak terze mają tkowym
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.
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.
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-

-

-

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
nieuregulowana tego uchwała Walne Zgromadzenia Spółki w przedmiocie likwidacji, likwidatorami
spółki akcyjnej są członkowie zarządu. Natomiast Kodeks Spółek Handlowych przewiduje możliwość
wnioskowania do sądu rejestrowego właściwego dla spółki przez akcjonariusza lub akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej jedną dziesiąta kapitału zakładowego spółki o uzupełnienie liczby
likwidatorów poprzez ustanowienie jednego lub dwóch likwidatorów. (art. 463 § 2 KSH),
prawo do uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w razie jego likwidacji (art. 474 Kodeksu
Spółek Handlowych): w ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy
bieżące spółki, ściągając jej wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na spółce i upłynnić
majątek spółki, o czym mowa w art. 468 § 1 KSH. W myśl art. 474 § 1 KSH, po zaspokojeniu lub
zabezpieczeniu wierzycieli spółki może nastąpić podział pomiędzy akcjonariuszy majątku spółki
pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub
zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosowanie do art. 474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy
spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy spółki.
Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę
i wartość posiadanych przez niego akcji.
prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach; w okresie, gdy akcje spółki publicznej,
na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów
wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych,
prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH).

Obowiązki i ograniczenia związa ne z wpr owa dzonymi Ins trumentami
Ogran ic z en ia u mo wn e
Żadne ograniczenia umowne w obrocie akcjami serii F i serii G Emitenta nie zostają wprowadzone.
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Ogran ic z en ia wyn ika j ą c e z e St a tu tu Emit en ta
Statut nie wprowadza żadnych ograniczeń w obrocie akcjami serii F i serii G Emitenta.
Ogran ic z en ia wyn ika j ą c e z Ust a wy o o ferc ie p ublic z n 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 tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90%
lub mniej ogólnej liczby głosów został nałożony obowiązek dokonania zawiadomienia KNF oraz spółki,
o zaistnieniu powyżej opisywanych okoliczności. Obowiązek zawiadamiania powstaje również w przypadku
zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby
głosów. Do realizacji obowiązku tych obowiązków podmiotowi został wyznaczony termin 4 dni roboczych od
dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów albo od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy
zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.
W myśl art. 69a ustawy o ofercie obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który
osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:
1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;
2) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub
obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej;
3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.
Dodatkowo, w przypadku, o którym mowa w pkt 2 powyżej, zawiadomienie powinno zawierać również
informacje o:
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
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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 o wiąz ki i o gran ic z en ia wyn ika j ąc e z Ust awy o o b ro c ie in st ru men t ami fin an so wymi
Obowiązki i ograniczenia dotyczące obrotu akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej, wynikają
z Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi (dalej „Ustawa).
Art. 156 ust. 1 Ustawy określa, jakie podmioty obowiązane są do niewykorzystywania informacji poufnej.
Zgodnie z postanowieniami tego artykułu są to m. in. osoby posiadające informację poufną w związku
z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem
do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego
stosunku prawnego o podobnym charakterze. Są to w szczególności:
- członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, jego
pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub wystawcą w stosunku
zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub
- osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa wyżej, w podmiocie zależnym lub
dominującym wobec emitenta, albo pozostające z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym
stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub
- akcjonariusze spółki publicznej, lub
- maklerzy lub doradcy.
Art. 156 ust. 2 Ustawy zobowiązuje osoby wymienione powyżej do nieujawniania informacji poufnej oraz do
nieudzielania rekomendacji lub nakłaniania innej osoby na podstawie informacji poufnej do nabycia lub
zbycia instrumentów finansowych, których dotyczyła informacja.
W przypadku uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej Ustawa, w art. 156 ust. 3, rozszerza zakaz wykorzystywania informacji poufnej, o którym
mowa w art. 156 ust. 1 Ustawy także na osoby fizyczne, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji
inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej
osobowości prawnej.
Zgodnie z art. 156 ust. 4 wykorzystywaniem informacji poufnej jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek
własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu
tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub
mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te:
1) są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
któregokolwiek z innych państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do
obrotu na takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument,
jest dokonywana na tym rynku, albo
2) nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego
państwa członkowskiego, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu
finansowego określonego w pkt 1;
3) są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od tego, czy
transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym systemie
obrotu, albo
4) nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu
finansowego określonego w pkt 3.
Zgodnie z art. 156 ust. 5 Ustawy, ujawnieniem informacji poufnej jest przekazywanie, umożliwianie lub
ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej:
jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 4 pkt 1
Ustawy;
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-

jednego lub kilku instrumentów finansowych określonych w art. 156 ust. 4 pkt 1 Ustawy;
nabywania albo zbywania instrumentów finansowych określonych w ust. 4 pkt 1 Ustawy.

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

-

-

-

okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a informacji
poufnej dotyczącej Emitenta lub instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 1, spełniających
warunki określone w art. 156 ust. 4, do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości;
w przypadku raportu rocznego - dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości
lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego, a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości,
gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych – chyba, że osoba fizyczna wymieniona w art.
156 ust. 1 pkt. . 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany
jest dany raport;
w przypadku raportu półrocznego - miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub
okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej
wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że osoba fizyczna
wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie
których sporządzany jest dany raport;
w przypadku raportu kwartalnego - dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości
lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału, a przekazaniem tego raportu do publicznej
wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych – chyba, że osoba fizyczna
wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie
których sporządzany jest dany raport.

Osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nie mogą także,
w czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których
celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby
trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych
z nimi 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. 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.
Zgodnie z art. 78 ust. 2-4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy wymaga tego
bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako
organizator alternatywnego system obrotu, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, wstrzymuje
wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje
rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.
Jednocześnie w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w
okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego
systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub
naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, Giełda jako organizator alternatywnego system obrotu
zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Na żądanie Komisji, Giełda
jako organizator alternatywnego system obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty
finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu
alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie
obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.
Ob o wiąz ki i o d p o wied z ia ln o ść z wią z an e z n abywan iem akc j i wyn ikaj ąc e z Ust awy o
o c h ro n ie kon ku ren c j i i kon su men tó 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 EUR 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
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cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że
odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:
a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub
b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części
przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów,
3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu
zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub
udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży,
4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający
przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci
przedsiębiorcy przejmowanego,
5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:
1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów,
2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów,
3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy - w przypadku,
o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13
ust. 2 pkt. 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch
przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący.
W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie antymonopolowe
w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później, niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego
wszczęcia.
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu,
w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są
obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów).
Stosownie do art. 18-19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji w wyniku której konkurencja
na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji
dominującej na rynku.
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
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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 m.in. na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji
i Konsumentów lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą
funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku
przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia,
w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji.
W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie
koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin
jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających
kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują
wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji.
W przypadku niewykonania decyzji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze
decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550
KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek
uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do
sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu
poprzedniego.
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia
w szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy.
R o zp o rząd z en ie R a dy Ws pó ln ot Eu rop ej skic h d o t yc z ąc e kon t ro li kon c ent racj i
p rz ed sięb io rs t w
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 EUR,
2) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln EUR, chyba że każde z przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów
przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.
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Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:
1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż
2.500 mln EUR,
2) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR,
3) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, z czego łączny obrót co najmniej dwóch
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi, co najmniej 25 mln EUR, oraz
4) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, chyba że każde z przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów
przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.
Na podstawie przepisów Rozporządzenia uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku gdy:
1) instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna
działalność obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, prowadzone na własny
rachunek lub na rachunek innych,
2) czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod
warunkiem, że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu
określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem że wykonują te prawa
wyłącznie w celu przygotowania sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź
tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem, że taka sprzedaż następuje w ciągu jednego roku od
daty nabycia.

7. Wskazanie os ób zarzą dzają cych Emite ntem, Autoryzowa nego Dorad cy oraz
podmiotów dok onuj ący ch badania sprawo zd ań finansowych Emite nta (wraz
ze wskaza niem biegłych rewiden tów dokon uj ących bad ania)
Osoby zarz ądzają ce Emiten tem
Zarząd Emitenta jest jednoosobowy:
Jan Karaszewski – Prezes Zarządu,.
Pan Jan Karaszewski został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu w dniu 23 listopada 2012 r. Kadencja
Zarządu trwa 3 lata. Mandaty Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie za rok 2015.
Jan Karaszewski – Prezes Zarządu
Pan Jan Karaszewski (37 l.) jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie uzyskał tytuł
magistra zarządzania i marketingu.
Doświadczenie zawodowe:
- 2002 - nadal NCF GROUP Sp. z o.o. - Członek Zarządu
- 2005 - nadal Pierwszy Polski Fundusz Ziemski Sp. z o.o. - Prezes Zarządu
- 2010 - nadal Grand Park Zalewo Sp. z o.o. - Prezes Zarządu
- 2010 - nadal Zamek Giżycki Sp. z o.o. - Prezes Zarządu

Osoby nadz orują ce Emiten ta
Rada Nadzorcza Emitenta składa się z pięciu Członków:
- Pan Krzysztof Berzyński,
- Pani Izabela Karaszewska,
- Pan Grzegorz Kozok,
- Pani Krystyna Trojańczyk,
- Pani Alicja Witkowska.
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Autoryzowa ny d orad ca

Nazwa (firma):

INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna

Kraj:

Polska

Siedziba:

Poznań

Adres:

60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16

Numer KRS:

0000028098
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy KRS

Oznaczenie Sądu:
Telefon:

+ 48 61 851 86 77

Fax:

+ 48 61 851 86 77

Poczta e-mail:

biuro@ic.poznan.pl

Strona www:

www.investcongroup.pl

Podmiot d okon ujący bad ania sp rawoz dań finansowych
Podmiotem dokonującym badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2011 r., opublikowanego
w Dokumencie Informacyjnym przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 10 maja 2012 r., była:
Audit Consult Sp. z o.o., 02-793 Warszawa, ul. Belgradzka 14 lok. 6 - podmiot wpisany na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 481.
Kluczowym biegłym rewidentem dokonującym badania była Pani Jadwiga Dobrowolska, nr licencji 664.

8. Podstawowe informa cje na temat powi ązań kapitałowych emiten ta,
mających isto tny wp ływ na jego działaln ość, ze wsk azaniem istotny ch
jednos tek jego grupy ka pitałowej, z po danie m w stosunk u do k ażdej z nich
co najmniej nazwy (firmy), f ormy pr awnej, siedziby, p rzedmiotu
działalnoś ci i udzia łu emiten ta w k apitale zakła dowym i ogólnej licz bie
głosów

United S.A.
100% udziałów

NCF Group Sp. z o.o.
Źródło: Emitent

W skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzi spółka NCF GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która
prowadzi działalność w zakresie projektowania i realizacji działań marketingu bezpośredniego i shopper
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marketingu. Emitent jest w posiadaniu udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki NCF GROUP
Sp. z o.o. oraz dających 100% głosów na jej Zgromadzeniu Wspólników.

9. Wskazanie powiąza ń os obowy ch , mają tko wych i organiza cyjnych p omiędzy:
a) emit entem a osobami wchodzący mi w skład organów zarządzających i
nadzorczych e mit enta,
b) emitente m lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i
nadzorczych e mit enta a znac zącymi akcjona riusza mi emitenta,
c) e mit entem, o sobami wchodzącymi w sk ład organów zarządzających i
nadzorczych e mitenta oraz znaczący mi akcjonariuszami e mitenta a
Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego
organów zarządzających i nadzor czych )
Emitent wskazuje, że:
- Pani Izabela Karaszewska, będąca Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, jest właścicielem 100% udziałów
w spółce Lermacter Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze, która posiada 64,70% udział w kapitale
zakładowym United S.A. oraz 64,45% udział w głosach na WZA.
- Panie Izabela Karaszewska, będąca Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, jest żoną Prezesa Zarządu
United S.A. Pana Jana Karaszewskiego.
- INVESTcon GROUP S.A. z siedzibą w Poznaniu, pełniący funkcję Autoryzowanego Doradcy wobec Emitenta,
jest w posiadaniu akcji stanowiących 2,50% udział w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 2,49%
głosów na WZA.
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.

10. Czynniki ryzyka
Czynniki ryzyka związa ne z o to czeniem Emite nta
R yz yko z wią z an e z ko n iun ktu rą go s po darc zą
Na bieżącą działalność 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.
R yz yko z wią z an e z ro z woj em s iec i Int ern et
Głównym kanałem dystrybucji informacji przez Emitenta w zakresie realizacji usług public i investor relations
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 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.
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R yz yko z wią z an e z ko n ku ren cj ą w b ran ż y
Rynek usług reklamowych oraz usług public 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.
R yz yko z w ią z an e z ko n so lid a c ją ryn ku
Ze względu na rozdrobnienie polskiego rynku reklamy oraz rynku usług public 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.
R yz yko z mia n p rz ep is ó w p od a t ko wyc h
Częste zmiany oraz brak jednoznacznej wykładni krajowych przepisów podatkowych stanowią dla Emitenta
istotne źródło ryzyka. Niestabilność systemu podatkowego i związane z nią próby wprowadzania nowych
uregulowań mogą okazać się niekorzystne dla Spółki oraz odbiorców jej usług, co w konsekwencji może
przełożyć się na pogorszenie wyników finansowych Emitenta. Możliwe różnice w interpretacji przepisów
prawnych zwiększają wymienione ryzyko – w razie nieprawidłowego odczytania i zastosowania się Spółki do
obowiązujących wymogów organy podatkowe uprawnione są do nakładania wysokich kar, które mogą mieć
znaczny wpływ na wyniki finansowe Emitenta.
Realizacja zagrożenia wynikającego z nieprawidłowości podatkowych nie jest przewidywana oraz nie miała
miejsca w przeszłości, jednak nie można jej zupełnie wykluczyć. Jako sposób ograniczania tego ryzyka Spółka
zakłada występowanie do właściwych organów podatkowych z wnioskiem o przedstawienie opinii w sprawie
określonej interpretacji przepisów oraz korzystanie z konsultacji doradców podatkowych.
R yz yko n ieko rz yst n yc h z mia n po z o st ałych p rz episó w p rawn yc h o raz ich int erp retac j i
Podobnie jak w przypadku przepisów podatkowych, również zmiany w zakresie pozostałych przepisów
prawnych mogą mieć pośredni lub bezpośredni wpływ na działalność Emitenta. Istnieje zatem ryzyko, że
wprowadzone zmiany przepisów prawnych mogą negatywnie wpłynąć na działalność oraz sytuację finansową
Spółki.

Czynniki ryzyka związa ne be zpośre dnio z d zia łalnoś cią Emite nta
R yz yko z wią z an e z grup ą kap it a ło wą
W skład grupy kapitałowej Emitenta wchodzi spółka NCF GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która
prowadzi działalność z zakresu usług marketingu bezpośredniego i shopper marketingu. Wyniki generowane
przez NCF GROUP Sp. z o.o. cechować się będą dużą istotnością w przyszłych sprawozdaniach
skonsolidowanych Emitenta. Istnieje ryzyko, iż w przypadku istotnego pogorszenia wyników generowanych
przez spółkę NCF GROUP Sp. z o.o. pogorszeniu ulegną także skonsolidowane wyniki Emitenta. Emitent
zaznacza, iż za 100% wygenerowanych skonsolidowanych przychodów w IV kw. 2012 r. odpowiadała spółka
NCF GROUP Sp. z o.o., natomiast w ujęciu I-IV kw. 2012 r. udział NCF GROUP SP. z o.o. w skonsolidowanych
przychodach wyniósł 96,57%.
Strategia Emitenta zakłada także konsolidację spółek z branży reklamowej w przyszłości. Nie można
wykluczyć, iż w przypadku konsolidacji wyników nabytych Spółek pogorszeniu ulegną skonsolidowane wyniki
finansowe Emitenta.
R yz yko z wią z an e z j ed no os o bo wym Zarz ąd em Emit en t a
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego jedyną osobą zasiadającą w Zarządzie Emitenta jest Pan
Jan Karaszewski. Istnieje ryzyko, że w przypadku absencji, choroby, rezygnacji, bądź wystąpienia innych
zdarzeń ograniczających możliwość sprawowania przez Pana Jana Karaszewskiego 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.
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R yz yko z wią z an e z e s t ru kt u rą a kcj o nariatu
Lermacter Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze jest w posiadaniu akcji stanowiących 64,70% wszystkich
akcji oraz dających prawo do 64,45% w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Istnieje ryzyko, iż znaczna
koncentracja akcji (ponad 50% wszystkich akcji) Emitenta w posiadaniu Lermacter Limited z siedzibą w
Larnace na Cyprze 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.
R yz yko z wią z an e z u t ra t ą klu c zo wych od b io rc ów N CF GR OUP Sp . z o .o .
Spółka NCF GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będąca spółką zależną od spółki United S.A. z siedzibą w
Warszawie prowadzi działalność w zakresie usług marketingu bezpośredniego i shopper marketingu.
Głównym odbiorcą usług spółki NCF GROUP jest jeden z koncernów kosmetycznych, który odpowiada za ok.
80% generowanych przez nią przychodów ze sprzedaży. Istnieje ryzyko, iż na skutek zaprzestania współpracy
istotnemu pogorszeniu ulec mogą wyniki na poziomie jednostkowym spółki NCF GROUP, co przełoży się na
pogorszenie wyników skonsolidowanych United S.A.W ocenie zarządu Emitenta oraz zarządu NCF GROUP
biorąc pod uwagę dotychczasowe dobre, wieloletnie relacje, ryzyko zaprzestania współpracy jest niewielkie.
Istnieje natomiast znaczące ryzyko zmniejszenia wartości zamówień ze strony tego odbiorcy. NCF GROUP
zamierza minimalizować to ryzyko poprzez wchodzenie w nowe rodzaje działalności, np. organizowanie
imprez masowych, a także intensywne poszukiwanie nowych klientów.
R yz yko z wią z an e z s ez on o woś c ią s p rz ed aż y N CF GR OUP Sp . z o .o .
Działalność prowadzona przez spółkę zależną od Emitenta, tj. NCF GROUP Sp. z o.o., charakteryzuje się
sezonowością, w związku z czym skonsolidowane przychody ze sprzedaży Emitenta (oraz wynik finansowy) w
poszczególnych kwartałach mogą różnić się od siebie. W dotychczasowej historii funkcjonowania NCF GROUP
Sp. z o.o. większość przychodów realizowana była w IV kw. (2009 r. – 42,5%, 2010 r. – 35,20%, 2011 r. –
27,60%). Zjawisko to traci jednak na znaczeniu, gdyż działania podejmowane przez spółkę dążą do
wyrównania udziału poszczególnych kwartałów w przychodach ogółem (udział w 2011 r.: I kw. – 26,20%, II
kw. – 25,10%, III kw. – 21,10%, IV kw. – 27,60%).
Zjawisko sezonowości dotyczy całej branży reklamowej.
R yz yko z wią z an e z kró t kim o kres em d z iałalno śc i Sp ó łki
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.

Czynniki ryzyka związa ne z ak cjami
R yz yko z wią z a n e z n o to wa n ia mi a kc j i Emit ent a na N ewCon n ec t - ksz tałt o wan ie się
p rz ysz łego ku rs u a kc j i i p łynn o śc i ob ro tu
Kurs akcji i płynność akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń kupna
i sprzedaży składanych przez inwestorów. Nie ma żadnej pewności co do przyszłego kształtowania się ceny
akcji Emitenta po ich wprowadzeniu do obrotu, ani też płynności akcji Emitenta. Nie można wobec tego
zapewnić, że inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie po satysfakcjonującej
cenie.
R yz yko z wią z an e z z a wies z en iem ob rot u akc jami
Zgodnie z § 11 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi
na okres nie dłuższy niż 3 miesiące:
1. na wniosek emitenta,
2. jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
3. jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.
W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót
instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.
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Zgodnie z § 17c ust. 1 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może zawiesić obrót 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.
R yz yko z wią z an e z wykluc z en iem z ob rot u n a N ewCo n n ect
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 § 17c Regulaminu NewConnect, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących
w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w
rozdziale V Regulaminu NewConnect, w szczególności obowiązki określone w § 15a, § 15b, § 17 - 17b,
Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub
uchybienia:
1) upomnieć emitenta,
2) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł,
3) zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie,
4) wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.
Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki informacyjne. Do
terminu zawieszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3), nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 1 (instrumenty
finansowe mogą zostać zawieszone na okres dłuższy niż 3 miesiące).
Stosownie do art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy wymaga tego
bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Organizator
Alternatywnego Sytemu 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.
Natomiast zgodnie z ust. 3 wskazanego wyżej artykułu, 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, Organizator Alternatywnego Systemu
Obrotu, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres
nie dłuższy niż miesiąc.
Z kolei ust. 4 wyżej wymienionego artykułu, stanowi, że w przypadku gdy obrót danymi instrumentami
finansowymi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub
bezpieczeństwu obrotu dokonywanemu w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie
interesów inwestorów, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu, na żądanie Komisji Nadzoru
Finansowego wyklucza obrót tymi instrumentami finansowymi.
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.
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R yz yko z wią z an e z d o ko n ywan iem in west ycj i w Akc j e Emit en t a
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.
R yz yko z wią z a n e z mo ż liwo ś c ią n a ło ż en ia p rz ez KN F n a Emit en ta kar ad min ist rac yjn ych
z a n iewyko n ywan ie lu b n iep ra wid ło we wyko n ywan ie ob o wiąz kó w wyn ikaj ąc yc h
z p rz ep isó w p ra wa
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.

11. Historia Emite nta
Wydarzenie
30 maja 2011 r.

Zawiązanie Spółki STOCKinfo S.A.

01 czerwca 2011 r.

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

01 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.

01 stycznia 2012 r.

Rozpoczęcie kampanii promocyjno-marketingowej dotyczącej oferowanych
produktów.

31 stycznia 2012 r.

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

09 maja 2012 r.

Wprowadzenie akcji serii A, B, C, D do obrotu na NewConnect.

14 maja 2012 r.

Debiut Spółki na rynku NewConnect.

06 lipca 2012 r.

Podpisanie listu intencyjnego ze spółką NCF GROUP Sp. z o.o. oraz spółką
Lermacter Ltd. w celu ustalenia zasad negocjacji przejęcia własności 100%
udziałów NCF GROUP Sp. z o.o. przez STOCKinfo S.A. w zamian za objęcie przez
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udziałowca NCF GROUP akcji nowej emisji STOCKinfo S.A.
31 sierpnia 2012 r.

Zawarcie umowy nabycia 100% udziałów w spółce NCF GROUP Sp. z o.o. oraz
podpisanie umowy objęcia 106.000.000 akcji na okaziciela serii F przez
Lermacter Ltd. z siedzibą na Cyprze.

12 października 2012 r.

Rejestracja akcji serii F w KRS, w wyniku czego Lermacter Ltd. stał się
większościowym udziałowcem Spółki. Po rejestracji podwyższenia kapitału
zakładowego Lermacter Ltd. posiada 106.000.000 sztuk akcji Spółki dających
106.000.000 głosów, co stanowi 97,36% udział w kapitale oraz 96,92%
udziałów w głosach na WZA.

22 listopada 2012 r.

Zmiany w składzie Zarządu Spółki. Stanowisko Prezesa Zarządu objął pan Jan
Karaszewski, który jest jednocześnie Prezesem Zarządu NCF GROUP Sp. z o.o.,
spółki w grupie kapitałowej STOCKinfo S.A.

13 grudzień 2012 r.

Zakończenie subskrypcji akcji serii G

10 styczeń 2012 r.

Rejestracja zmiany nazwy spółki w KRS na United Spółka Akcyjna ze STOCKinfo
Spółka Akcyjna
Rejestracja akcji serii G

Źródło: Emitent

12. Opis d ziałalnoś ci Emitenta
Spółka na mocy uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą STOCKinfo S.A.
w Warszawie w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana nazwy Spółki z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniła
dotychczasową nazwę ze STOCKinfo S.A. z siedzibą w Warszawie na United S.A. z siedzibą w Warszawie.
Rejestracja zmiany nazwy Spółki w KRS miała miejsce w dniu 10 stycznia 2013 r.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu działalność grupy United, poprzez działalność spółki zależnej NCF
GROUP Sp. z o.o., skupia się przede wszystkim na prowadzeniu akcji promocyjnych w punktach sprzedaży,
organizacji konkursów i promocji konsumenckich oraz organizacji i przeprowadzeniu eventów i wydarzeń
specjalnych w punktach sprzedaży (także o charakterze cyklicznym, tzw. roadshows). Dodatkowo grupa
United zajmuje się przygotowaniem i realizacją akcji mystery shopper (tajemniczy klient, badanie jakości
poziomu obsługi klientów), field/street marketing (prezentacja produktu lub marki np. poprzez rozdawanie
ulotek) oraz opinion leaders (kształtowanie opinii wśród konsumentów). Ponadto prowadzi także działalność
w zakresie projektowania i realizacji programów motywacyjnych i lojalnościowych. Oferowane usługi
uzupełnia możliwość przygotowania bądź adaptacji strategii dla wybranych kanałów komunikacji i rodzajów
działań, kreacja, przygotowanie i produkcja materiałów reklamowych, co pozwala na kompleksową realizację
zleconych projektów.
Emitent posiada w ofercie 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. Działalność ta odpowiadała za 3,43% skonsolidowanych
przychodów ze sprzedaży Emitenta w roku 2012. Emitent zaznacza jednocześnie, iż w IV kw. 2012 r. agencja
nie wygenerowała żadnych przychodów w związku z trwającą reorganizacją w ramach grupy.
St rat egia ro z woj u Un it ed S.A.
Strategia opracowana przez Zarząd zakłada budowę grupy kapitałowej w której skład będą wchodzić firmy z
różnych segmentów branży reklamowej. Pozwoli to na uzyskanie efektu synergii oraz zwiększenie
kompleksowości świadczonych usług.
Wpłynie to także na możliwość łatwiejszego pozyskiwania finansowania na rozwój przez spółki wchodzące w
skład grupy kapitałowej, dzięki większej wiarygodności i transparentności związanej ze statusem spółki
publicznej podmiotu dominującego, możliwościami wzajemnych pożyczek lub poręczeń.
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Ponadto utworzenie grupy kapitałowej pozwoli na przejęcie wykonywania pewnych funkcji wspólnych dla
wszystkich podmiotów, jak: księgowość, kadry, informatyka, przez jeden wyspecjalizowany podmiot, co
powinno wpłynąć na ograniczenie kosztów funkcjonowania poszczególnych podmiotów.
W przyszłości Zarząd Spółki planuje przeniesienie notowań Spółki na główny parkiet Giełdy Papierów
Wartościowych.
Op is d z iałalno ś c i N CF G R OUP Sp . z o .o .
Spółka NCF GROUP Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie projektowania i realizacji działań marketingu
bezpośredniego i shopper marketingu. Działalność spółki skupia się przede wszystkim na prowadzeniu akcji
promocyjnych w punktach sprzedaży, organizacji konkursów i promocji konsumenckich oraz organizacji i
przeprowadzeniu eventów i wydarzeń specjalnych w punktach sprzedaży (także o charakterze cyklicznym,
tzw. roadshows). Dodatkowo NCF GROUP zajmuje się przygotowaniem i realizacją akcji mystery shopper
(tajemniczy klient, badanie jakości poziomu obsługi klientów), field/street marketing (prezentacja produktu
lub marki np. poprzez rozdawanie ulotek) oraz opinion leaders (kształtowanie opinii wśród konsumentów).
Spółka prowadzi także działalność w zakresie projektowania i realizacji programów motywacyjnych i
lojalnościowych. Oferowane usługi uzupełnia możliwość przygotowania bądź adaptacji strategii dla
wybranych kanałów komunikacji i rodzajów działań, kreacja, przygotowanie i produkcja materiałów
reklamowych, co pozwala na kompleksową realizację zleconych projektów.
Spółka specjalizuje się w realizacji projektów, których celem jest uzyskanie mierzalnych efektów
sprzedażowych, w tym przede wszystkim projektów opartych o budowanie brand experience (świadomości
marki) poprzez bezpośredni kontakt klienta z marką w punkcie sprzedaży. Spółka oferuje możliwość
kompleksowego przeprowadzenia akcji promocyjnej w punkcie sprzedaży, począwszy od zaprojektowania
kampanii przez stały zespół składający się z 20 osób, po jej przeprowadzenie w hipermarketach, sklepach,
drogeriach, aptekach, perfumeriach przez zespół hostess zatrudnionych na czas określony (najczęściej okres
trwania danej akcji, przy czym współpraca z hostessami nawiązywana jest wielokrotnie). Całość akcji
nadzorowana jest przez koordynatorów, którzy odpowiadają za rekrutację hostess, ich szkolenie oraz
późniejsze monitorowanie wykonywanych przez nie zadań, a także raportowanie wyników sprzedaży wraz z
ich analizowaniem.
Zakres działalności terytorialnej spółki obejmuje obszar całej Polski. Szeroko zakrojony obszar działalności
terytorialnej możliwy jest dzięki własnej strukturze terenowej spółki, która pozwala nie tylko na
przygotowanie poszczególnych akcji promocyjnych, ale także na ich skuteczną realizację. Własna struktura
terenowa spółki pozwala na podejmowanie się skomplikowanych realizacyjnie akcji promocyjnych bez obaw o
jakość ich przeprowadzenia nawet w kilkuset punktach w Polsce jednocześnie. Nad sprawnym przebiegiem
akcji na terenie całej Polski pracuje ponad 60 koordynatorów we wszystkich dużych i większości średnich
miast Polski.
Zakres terytorialny działalności spółki NCF GROUP Sp. z o.o.

Źródło: NCF GROUP Sp. z o.o.
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Do dotychczasowych klientów spółki zaliczają się m.in. (Źródło: NCF GROUP Sp. z o.o.):
- L'Oréal Paris
- Garnier
- Nemiroff Vodka
- Martini
- Lancôme Paris
- Vichy Laboratoires
- Giorgio Armani
- Mlekpol
- Warmia
- Jack Daniel’s
- Fiat
Głównym źródłem przychodów NCF GROUP Sp. z o.o. jest świadczenie kompleksowych usług promocyjnych,
w skład których wchodzi wiele różnych, często pomocniczych działań, jak np. dzierżawa powierzchni oraz
przygotowanie stanowisk do działań promocyjnych, magazynowanie i transport produktów promocyjnych,
przygotowanie banerów i reklam. Ponadto około 2-3% przychodów spółka generuje z dzierżawy lub najmu
posiadanych nieruchomości oraz innych środków trwałych. Biorąc pod uwagę branże, w której funkcjonuje
spółka, NCF GROUP Sp. z o.o. charakteryzuje się relatywnie niską sezonowością sprzedaży. Najlepszym
okresem jest IV kwartał z udziałem w rocznej sprzedaży sięgającym w latach 2009-2011 średnio 35%
przychodów ze sprzedaży. Spółka nie realizuje obecnie sprzedaży eksportowej oraz nie rozlicza kontraktów w
walutach obcych.
W najbliższych latach NCF GROUP Sp. z o.o. będzie się koncentrować na poszerzeniu oferty świadczonych
usług oraz intensyfikowaniu działań mających na celu zwiększenie liczby posiadanych kontraktów, co powinno
wpłynąć na wzrost i dywersyfikację przychodów.
NCF GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiada w Zamku Giżyckim Sp. z o.o. 5900 udziałów o wartości
nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy, co stanowi 45,38% udział kapitale zakładowym spółki oraz w jej
głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Zamek został wzniesiony przez zakon krzyżacki w 1341 r., aktualnie po
odrestaurowaniu pełni rolę obiektu hotelowego St. Bruno. Hotel tworzą odrestaurowany zamek, w którym
znajduje się 21 pokoi, w tym 6 o podwyższonym standardzie, oraz 2 nowe skrzydła z 46 pokojami i 2
apartamentami. Hotel oferuje szeroki zakres usług. Wyposażony jest m.in. w Centrum SPA, kryty basen,
kręgielnię, sale konferencyjne.
Pan Jan Karaszewski, Prezes Zarządu United S.A oraz Członek Zarządu NCF GROUP Sp. z o.o. pełni również
funkcję Prezesa Zarządu Zamku Giżyckiego Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku.
NCF GROUP Sp. z o.o. nie jest spółką dominującą wobec spółki Zamek Giżycki Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy
o rachunkowości. W związku z tym wyniki Zamku Giżyckiego Sp. z o.o. nie podlegają konsolidacji.
Jednostkowy bilans NCF GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

A.
I.
1.
2.
3.
4.
II.
1.

Dane w zł

Stan na

Stan na

Stan na

AKTYWA

2009

2010

2011

Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Koszty zakończonych prac
rozwojowych
Wartość firmy
Inne wartości niematerialne i
prawne
Zaliczki na wartości niematerialne
i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe

2 047 190,73

2 941 902,47

4 402 339,83

365 258,17

365 258,17

408 812,61
43 554,44

365 258,17

365 258,17

365 258,17

180 287,75

170 704,49

1 169 084,39

180 287,75

170 704,49

1 069 081,89
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a)

grunty (w tym prawo użytkowania
wieczystego gruntu)

b)

budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

3.
III.

742 485,13
187 158,19
15 997,16

Środki trwałe w budowie
Zaliczki na środki trwałe w
budowie
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych

2.

Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe

1.

125 450,56

d) środki transportu

1.
IV.

144 865,83

c) urządzenia techniczne i maszyny
e) inne środki trwałe
2.

164 290,59

25 838,66

13 988,01
100 002,50

0,00

0,00

0,00

1 501 644,81

2 405 939,81

2 824 442,83

1 501 644,81

2 405 939,81

2 824 442,83

1 481 644,81

2 385 939,81

2 804 442,83

1 025 000,00

2 125 000,00

2 600 000,00

456 644,81

260 939,81

204 442,83

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

4 048 488,08

5 217 815,02

6 547 545,13

Nieruchomości

2.

Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa
3.
finansowe
a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa
finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe

4.
V.
1.
2.

- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa
finansowe
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
Inne rozliczenia międzyokresowe

B.

Aktywa obrotowe

I.

Zapasy

173 400,49

128 554,34

153 762,10

1.

Materiały

173 400,49

128 554,34

153 762,10

2.

Półprodukty i produkty w toku

3.

Produkty gotowe

4.

Towary

5.

Zaliczki na dostawy
3 316 017,76

3 244 605,77

2 712 460,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II.

Należności krótkoterminowe
Należności od jednostek
1.
powiązanych
z tytułu dostaw i usług, o okresie
a)
spłaty:
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- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b)

inne
Należności od pozostałych
2.
jednostek
z tytułu dostaw i usług, o okresie
a)
spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
z tytułu podatków, dotacji, ceł,
ubezpieczeń społecznych i
b)
zdrowotnych oraz innych
świadczeń
c) inne

3 316 017,76

3 244 605,77

2 712 460,51

2 677 037,18

3 127 345,68

2 561 230,96

2 677 037,18

3 127 345,68

2 288 727,03
272 503,93

192,00

84 278,02

638 980,58

117 068,09

66 951,53

547 067,99

1 836 193,91

3 679 531,45

547 067,99

1 836 193,91

3 679 531,45

0,00

1 425 499,54

3 667 109,54

1 425 499,54

3 667 109,54

0,00

0,00

0,00

547 067,99

410 694,37

12 421,91

547 067,99

410 694,37

12 421,91

12 001,84

8 461,00

1 791,07

6 095 678,81

8 159 717,49

10 949 884,96

d) dochodzone na drodze sądowej
III.

Inwestycje krótkoterminowe
1.

Krótkoterminowe aktywa
finansowe
a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa
finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa
finansowe
środki pieniężne i inne aktywa
c)
pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na
rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne

2.
IV.

Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

A k t y w a, r a z e m

Dane w zł
PASYWA
A.
I.
II.
III.
IV.
V.

Kapitał (fundusz) własny
Kapitał (fundusz) podstawowy

Stan na
2009
4 258 653,91
200 013,64

Należne wpłaty na kapitał
podstawowy (wielkość ujemna)
Udziały (akcje) własne (wielkość
ujemna)
Kapitał (fundusz) zapasowy
Kapitał (fundusz) z aktualizacji
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wyceny
Pozostałe kapitały (fundusze)
rezerwowe
Różnice kursowe z przeliczenia
Zysk (strata) z lat ubiegłych, w
tym:
Zysk (strata) z lat ubiegłych
wynikający z korekt zmian polityki
rachunkowości
Zysk (strata) netto

VI.
VII.
VIII.

IX.

Odpisy z zysku netto w ciągu roku
obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania

X.
B.
I.
1.
2.

3.

II.
1.
2.
a)
b)
c)
d)
III.
1.
a)

b)
2.
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

Rezerwa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia
emerytalne i podobne
- długoterminowa
- krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy
- długoterminowe
- krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
inne zobowiązania finansowe
inne
Zobowiązania krótkoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług, o okresie
wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
inne
Wobec pozostałych jednostek
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
inne zobowiązania finansowe
z tytułu dostaw i usług, o okresie
wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
z tytułu podatków, ceł,
ubezpieczeń i innych świadczeń

h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne

3 558 548,62

4 058 640,27

4 990 022,73

500 091,65

931 694,76

520 485,47

1 837 024,90

2 969 368,82

5 239 376,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 080 000,00

860 000,00

1 080 000,00
1 080 000,00

860 000,00
860 000,00

1 889 368,82
0,00

4 379 376,76
0,00

0,00

0,00

1 889 368,82

4 379 376,76
570 720,69

620 000,00

1 020 000,00

403 614,39

1 504 705,60

549 913,14

403 614,39

1 504 705,60

419 912,52

656 427,75

178 177,62

8 295,99

35,28
209 291,40

137 272,85
968 500,00

1 837 024,90

1 837 024,90
858 903,25

Strona | 38

Dokument Informacyjny United S.A.

3.

Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe
- dotacje rozwojowe do aktywów
trwałych
P a s y w a, r a z e m
IV.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 095 678,81

8 159 717,49

10 949 884,96

Jednostkowy rachunek zysków i strat NCF GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Dane w zł

Dane za okres

Dane za okres

Dane za okres

Wariant porównawczy

2009

2010

2011

I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w
tym:

8 853 979,30

10 750 546,77

11 481 083,04

8 853 979,30

10 750 546,77

11 481 083,04

7 929 725,94

9 274 985,17

11 187 760,44

1. Koszty sprzedaży

941 978,03

1 174 081,77

1 366 879,81

2. Koszty ogólne zarządu

361 786,39

346 494,36

517 120,86

5 254 745,01

6 427 926,44

7 183 145,79

4. Podatki i opłaty

105 980,91

49 226,85

79 600,24

5. Wynagrodzenia

502 483,91

517 512,20

887 543,47

6. Ubezpieczenia społeczne

197 535,08

213 878,12

491 695,76

35 636,92

48 431,26

193 024,13

8. Zużycia materiałów i usług

529 579,69

497 434,17

468 750,38

III. Zysk (strata) na sprzedaży (I-II)

924 253,36

1 475 561,60

293 322,60

15 936,88

6 768,38

363 692,07

- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość
dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
jednostki
4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Koszty działalności operacyjnej

3. Usługi obce

7. Amortyzacje

IV. Pozostałe przychody operacyjne
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

363 089,43

2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne

15 936,88

6 768,38

602,64

V. Pozostałe koszty operacyjne

235 991,24

240 281,39

282 047,10

195 704,91

195 775,00

196 005,00

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
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3. Inne koszty operacyjne
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+IV-V)

40 286,33

44 506,39

86 042,10

704 199,00

1 242 048,59

374 967,57

4 313,22

1 132,37

367 183,23

VII. Przychody finansowe
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:

364 181,93

- od jednostek powiązanych

364 181,93

3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne

4 313,22

1 132,37

3 001,30

VIII. Koszty finansowe

81 665,57

84 260,20

150 762,33

1. Odsetki, w tym:

47 508,21

52 790,59

80 675,63

34 157,36

31 469,61

70 086,70

626 846,65

1 158 920,76

591 388,47

0,00

0,00

0,00

XI. Zysk (strata) brutto

626 846,65

1 158 920,76

591 388,47

XII. Podatek dochodowy

126 755,00

227 226,00

70 893,00

500 091,65

931 694,76

520 495,47

- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne
IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VI+VIII-VIII)
X. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (X.1. – X.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne

1. Część bieżąca
2. Część odroczona
XIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto

13. Akcjonariusze Emiten ta
Zgromadzeniu Emite nta

posiadaj ący

co

najmniej

5%

na

Walnym

Struktura akcjonariatu United S.A. na dzień sporządzenia dokumentu, ze wskazaniem akcjonariuszy
posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu:
Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w kapitale

Liczba głosów

Udział w głosach

Lermacter Limited

81.250.000

64,70%

81.250.000

64,45%

DM IDM S.A.

16.700.000

13,29%

16.700.000

13,24%
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Pozostali

27.620.000

22,01%

28.120.000

22,31%

Razem

125.570.000

100,00%

126.070.000

100,00%

Źródło: Emitent

14. Informacja do datk owa
Kapitał zak ładowy
Kapitał zakładowy spółki Emitenta wynosi 12.557.000,00 zł (dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt siedem
tysięcy) i dzieli się na 125.570.000 (sto dwadzieścia pięć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji o
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
220.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję serii E
o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
106.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
16.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

uprawniających łącznie do 126.070.000 (stu dwudziestu sześciu milionów siedemdziesięciu tysięcy) głosów na
walnym zgromadzeniu Spółki.
Kapitał zakładowy Emitenta jest w pełni opłacony.

Dokumenty kor pora cyjne Emiten ta udos tępni one d o wglądu
Statut Emitenta dostępny jest na stronie Emitenta: http://www.unitedsa.pl oraz w siedzibie Emitenta.
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Emitenta podawane są do publicznej wiadomości w drodze
raportów bieżących zamieszczanych na stronie internetowej rynku NewConnect www.newconnect.pl i na
stronie Emitenta http://www.unitedsa.pl.
W siedzibie Emitenta dostępne są protokoły z Walnych Zgromadzeń Emitenta. Zgodnie z art. 421 § 3 KSH
akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd
Spółki odpisów uchwał.

Informacja o miejscu udo stępnienia dok umentów
Ostatni udostępniony do publicznej wiadomości publiczny dokument informacyjny dla instrumentów tego
samego rodzaju co instrumenty finansowe objęte niniejszym Dokumentem Informacyjnym, to dokument
informacyjny obejmujący wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu akcje serii A, akcje serii B, akcje
serii C oraz akcje serii D. Dokument ten został sporządzony na dzień 20 kwietnia 2012 r. i został udostępniony
na stronie internetowej www.newconnect.pl oraz na stronie internetowej Emitenta http://www.unitedsa.pl.
Okresowe raporty finansowe Emitenta są publikowane na stronie internetowej Organizatora Rynku
NewConnect www.newconnect.pl, na stronie internetowej Emitenta: http://www.unitedsa.pl oraz
udostępnione w siedzibie Emitenta.
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15. Załączniki
a. Statut Emite n ta
Statut Spółki
UNITED SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
tekst jednolity

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Firma Spółki brzmi: UNITED Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: UNITED S.A.
3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
7. Założycielem Spółki jest: Tomasz Rogalski, zamieszkały w 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 55/19
legitymującym się dowodem osobistym AES 308472, PESEL 73091101994,
8. Przystępującym do Spółki jest: INVESTcon GROUP S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Krasińskiego 16, 60-830
Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe MiastoWilda 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
– 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
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– 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. Kapitał zakładowy wynosi 12.557.000,00 zł (dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy
złotych) i dzieli się na:
1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda,
220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda,
750.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda,
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,
106.000.000 (sto sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda,
16.700.000 (szesnaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Akcje serii A opłacone będą gotówką.
3. Przed zarejestrowaniem Spółki kapitał zakładowy pokryty będzie w ¼ wysokości.
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4. 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.
5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.
§3a
1. W terminie do dnia 5 (piątego) listopada 2015 (dwa tysiące piętnastego) roku Zarząd upoważniony jest do
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 8.165.250zł (osiem milionów sto
sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt 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.

ORGANY SPÓŁKI
§4
Organami Spółki są:
1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.
A. Zarząd
§5
1. Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala liczbę członków i
ich funkcje.
3. W stosunkach z członkami Zarządu w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Przewodniczący
Rady Nadzorczej, albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę.
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna.
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.
§6
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.
2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
3. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki oraz zasady wynagradzania członków Zarządu określa Regulamin
uchwalony przez Radę Nadzorczą.
§7
1. 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.
2. 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).
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3. 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
§9
1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej UNITED S.A. z siedzibą w
Warszawie, zwanej dalej „Spółką”.
2. 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.
3. 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.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
6. 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.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.
§ 10
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone na dany rok przez Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy.
§ 11
1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej
działalności.
Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes
Spółki.
2. 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;
Strona | 45

Dokument Informacyjny United S.A.

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.
§ 12
1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym
posiedzenie
Rady zostanie wskazane inne miejsce.
3. 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.
4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności
Wiceprzewodniczący.
W
przypadku
nieobecności
na
posiedzeniu
Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.
5. 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.
6. 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.
7. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie
za
pośrednictwem innego członka rady nadzorczej.
C. Walne Zgromadzenie
§ 13
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. 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.
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty
zgłoszenia wniosku.
§ 14
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki w Warszawie.
§ 15
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub
niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki
wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych
uprawnionych do głosowania.

§ 16
1. 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.
2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
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§ 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.
1. 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.
§ 20
1. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej osiem procent zysku za dany rok obrotowy.
2. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy 1/3 (jednej trzeciej)
kapitału akcyjnego.
3. 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.
§ 22
1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do
dywidendy za dany rok obrotowy.
3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek
handlowych.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 23
1. Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. 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.
3. Szacunkowe koszty związane z utworzeniem Spółki wynoszą 10.000 zł.
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b. Odpis z KRS
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16. Definicje skr ótów
Giełda, GPW, Giełda
Papierów Wartościowych
KDPW, Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych
Kodeks spółek handlowych,
KSH
Komisja, KNF
KRS
NWZ, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie
NC, NewConnect, rynek
NewConnect
Ordynacja podatkowa
PLN, zł, złoty
Dokument Informacyjny,
Dokument
PSR
Rada Giełdy
Regulamin ASO, Regulamin
NewConnect
Rynek NewConnect,
NewConnect, Alternatywny
System Obrotu, ASO
Spółka,United Spółka
Akcyjna, United S.A.,
United, Emitent
Statut, Statut Emitenta,
Statut Spółki
Ustawa o KRS
Ustawa o obrocie, Ustawa o
obrocie instrumentami
finansowymi
Ustawa o ochronie
konkurencji i konsumentów
Ustawa o ofercie, Ustawa o
ofercie publicznej
Ustawa o podatku
dochodowym od osób
fizycznych
Ustawa o podatku
dochodowym od osób
prawnych
Ustawa o podatku
dochodowym od czynności
cywilnoprawnych
Ustawa o podatku od
spadków i darowizn
Ustawa o rachunkowości

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.)
Komisja Nadzoru Finansowego
Krajowy Rejestr Sądowy
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie United Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
Alternatywny System Obrotu w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. pod nazwą NewConnect
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60, z późn. zm.)
złoty — jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej
Niniejszy jedynie prawnie wiążący dokument sporządzony zgodnie z
Załącznikiem nr 1 do Regulaminu ASO
Polskie Standardy Rachunkowości wg Ustawy o rachunkowości
Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalony Uchwałą Nr 147/2007
Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.)
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.
United Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Statut United Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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 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 z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2007 r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)
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 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 z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.)
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 z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z
2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152,
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poz. 1223, z późn. zm.)
VAT
WZ, WZA, Walne
Zgromadzenie, Walne
Zgromadzenie Spółki
Zarząd Giełdy
Zarząd, Zarząd Spółki,
Zarząd Emitenta

Podatek od towarów i usług
Walne Zgromadzenie United Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Zarząd United Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Strona | 58

