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Wstęp 

Tabela 1 Dane o Emitencie 

Firma: Emmerson Capital Spółka Akcyjna 

Siedziba: Warszawa 

Adres: Al. Jana Pawła II 27 

Telefon: (22) 828 92 96 

Faks: (22) 530 12 01 

Adres poczty elektronicznej: biuro@emmersoncapital.pl 

Adres strony internetowej: www.emmersoncapital.pl 

Źródło: Emitent 

Tabela 2 Dane o Autoryzowanym Doradcy 

Firma: 
WDM Autoryzowany Doradca Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Siedziba: Wrocław 

Adres: ul. Kiełbaśnicza 28, 50-109 Wrocław 

Telefon: +48 71 79 11 555 

Faks: +48 71 79 11 556 

Adres poczty elektronicznej: biuro@wdmad.pl 

Adres strony internetowej: www.wdmad.pl 

Źródło: Autoryzowany Doradca 

Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna instrumentów finansowych wprowadzanych 

do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. 

Do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu wprowadza się:  

− 2.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 

− 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 

− 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

Tabela 3 Kapitał zakładowy Emitenta  

Seria Akcji Liczba akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym (%) 
Liczba głosów 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów (%) 

Seria A 2.400.000 22,86% 4.800.000 37,21% 

Seria B 2.600.000 24,76% 2.600.000 20,16% 

Seria C 3.000.000 28,57% 3.000.000 23,26% 

Seria D 2.500.000 23,81% 2.500.000 19,38% 

Suma 10.500.000 100,00% 12.900.000 100,00% 
Źródło: Emitent 
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1 Czynniki ryzyka  

Podejmując decyzję inwestycyjną dotyczącą instrumentów finansowych Emitenta, Inwestor 

powinien rozważyć ryzyka dotyczące działalności Spółki i rynku, na którym ona 

funkcjonuje. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie stanowią zamkniętej listy i nie powinny 

być w ten sposób postrzegane. Są one najważniejszymi z punktu widzenia Emitenta 

elementami, które powinno się rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Należy być 

świadomym, że ze względu na złożoność i zmienność warunków działalności gospodarczej 

również inne, nieujęte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym czynniki mogą wpływać 

na działalność Spółki. Inwestor powinien rozumieć, że zrealizowanie ryzyk związanych z 

działalnością Spółki może mieć negatywny wpływ na jej sytuację finansową czy pozycję 

rynkową i może skutkować utratą części lub całości zainwestowanego kapitału. 

1.1 Czynniki ryzyka związane z działalnością oraz z otoczeniem, 
w którym działa Emitent 

Ryzyko związane z celami strategicznymi 

Spółka w swojej strategii rozwoju (przedstawionej szerzej w pkt. 4.12.5) zakłada przede 

wszystkim zbudowanie silnej, rozpoznawalnej i prestiżowej marki kojarzącej się z 

atrakcyjnymi inwestycjami na rynku nieruchomości, które zapewniają roczną stopę zwrotu 

na portfelu inwestycji w wysokości powyżej średniej dla spółek notowanych na GPW. 

Realizacja założeń strategii rozwoju Emitenta uzależniona jest od zdolności Spółki do 

adaptacji do zmiennych warunków panujących na rynku nieruchomości, w ramach którego 

Spółka prowadzi działalność. Do najważniejszych czynników wpływających na rynek 

nieruchomości można zaliczyć: przepisy prawa, ceny nieruchomości, stosunek podaży i 

popytu, możliwości pozyskiwania kapitału na inwestycje. Działania Spółki, które okażą się 

nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia bądź nieumiejętnego dostosowania się do 

zmiennych warunków tego otoczenia, mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, 

sytuację finansowo-majątkową oraz na wyniki Emitenta. Istnieje zatem ryzyko 

nieosiągnięcia części lub wszystkich założonych celów strategicznych. W związku z tym 

przychody i zyski osiągane w przyszłości przez Emitenta zależą od jego zdolności do 

skutecznej realizacji opracowanej długoterminowej strategii. W celu ograniczenia niniejszego 

ryzyka Zarząd na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć potencjalnie niekorzystny wpływ 

na działalność i wyniki Spółki, a w razie potrzeby podejmuje niezbędne decyzje i działania w 

celu dostosowania strategii do obecnej sytuacji.  

Ryzyko zmiany cyklu koniunkturalnego na rynku nieruchomości 

Na działalność Emitenta duży wpływ mają zmiany cyklu koniunkturalnego na rynku 

nieruchomości. Stagnacja lub istotne spowolnienie tempa rozwoju rynku nieruchomości w 

Polsce może spowodować spadek popytu na nieruchomości, co w konsekwencji może mieć 

wpływ na niższą ich wycenę. Ponadto w wyniku pogorszenia się sytuacji na rynku 
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nieruchomości płynność aktywów może ulec zmniejszeniu. W związku z tym, zmiana faz 

cyklu koniunkturalnego może utrudnić realizację przez Emitenta zaplanowanych transakcji 

lub inwestycji.  

W celu minimalizacji wskazanego ryzyka Emitent współpracuje w ramach grupy 

kapitałowej Emmerson S.A. z Działem Badań i Analiz Spółki Emmerson S.A. w celu 

opiniowania sytuacji na rynku nieruchomości, sporządzania na zlecenie Emitenta 

cyklicznych raportów o sytuacji na rynku oraz analizy konkretnych projektów 

inwestycyjnych, co stanowi podstawę dla Zarządu Emitenta do podejmowania decyzji 

inwestycyjnych.  

Ryzyko płynności rynku nieruchomości  

Nieruchomości należą do aktywów o ograniczonej płynności, dotyczy to w szczególności 

nieruchomości o wysokiej wartości. Proces sprzedaży nieruchomości po cenie 

odpowiadającej wartości rynkowej, może wymagać czasu na poszukiwanie nabywców. 

Ponadto niska płynność aktywów może doprowadzić do konieczności obniżenia ceny ich 

sprzedaży. Brak płynności na rynku nieruchomości rodzi ryzyko, iż Spółka nie będzie w 

stanie sprzedać posiadanych nieruchomości w zakładanym terminie po określonej cenie, co 

może przynieść mniejszą niż zamierzono stopę zwrotu z inwestycji. 

Spółka zamierza minimalizować przedmiotowe ryzyko, poprzez współpracę z działem 

sprzedaży spółki Emmerson S.A., który będzie odpowiedzialny za przygotowanie ofert 

sprzedaży posiadanych przez Spółkę nieruchomości oraz ich właściwą ekspozycję i 

promocję w celu maksymalizacji zysku z ich sprzedaży. 

Ryzyko wyceny nieruchomości 

Nieruchomości wymagają określenia ich wartości rynkowej zarówno przed transakcją 

zakupu, jak i przed transakcją sprzedaży. Istnieje ryzyko nienależytej wyceny, która może 

doprowadzić do zakupu nieruchomości po cenie wyższej niż jej wartość rynkowa lub do 

sprzedaży po cenie niższej niż wartość rynkowa, co może negatywnie wpłynąć na stopę 

zwrotu z inwestycji. W celu zmniejszenia ryzyka błędnej wyceny Emitent będzie 

współpracował w ramach grupy kapitałowej Emmerson S.A. z Emmerson Evaluation Sp. z 

o.o., która oferuje kompleksowe usługi w zakresie wyceny nieruchomości. 

Ryzyko związane z lokalizacją nieruchomości 

Lokalizacja nieruchomości jest jednym z elementów kształtujących wartość inwestycji i 

stanowi jeden z najważniejszych kryteriów ustalania oczekiwanych przychodów z 

inwestycji. Błędna ocena lokalizacji inwestycji z punktu widzenia jej przeznaczenia może 

utrudnić bądź uniemożliwić sprzedaż po planowanej przez Emitenta cenie. Istnieje w takiej 

sytuacji ryzyko, iż Emitent nie osiągnie oczekiwanych przychodów ze sprzedaży. Emitent w 
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celu minimalizacji ryzyka dopełni wszelkich starań w celu dogłębnej oraz rzetelnej analizy 

oceny lokalizacji. 

Ryzyko zawieranych transakcji  

Transakcje na rynku nieruchomości wiążą się z koniecznością zawarcia umowy 

kupna/sprzedaży umożliwiającej skuteczne i płynne przejście własności nieruchomości. 

Popełnienie błędu w zawartej umowie lub niedopełnienie wymogów formalnych może 

skutkować, w skrajnym przypadku nieważnością umowy. Emitent w celu minimalizacji 

ryzyka transakcji dopełni wszelkich starań w celu dogłębnej oraz rzetelnej analizy prawnej 

zawieranych umów kupna/sprzedaży. 

Ryzyko związane z niekorzystnymi warunkami gruntowymi 

Jednym z obszarów działalności Emitenta jest inwestowanie w grunty. Przed dokonaniem 

zakupu gruntu na własny rachunek Emitent przeprowadza szczegółową analizę prawną 

oraz techniczną nieruchomości. Nie można jednak wykluczyć, iż w trakcie procesu 

inwestycyjnego Emitent natrafi na nieprzewidziane czynniki, które mogą spowodować 

opóźnienie inwestycji lub wzrost kosztów przygotowania gruntu pod inwestycję, np. wody 

gruntowe, niestabilność dolnych warstw gruntu czy znaleziska archeologiczne. W/w 

czynniki mogą mieć istotny wpływ na koszty realizacji danego projektu inwestycyjnego lub 

wręcz uniemożliwić jego realizację w planowanym kształcie i terminie. Brak realizacji 

projektów inwestycyjnych, bądź konieczność ich dostosowania lub zmiany może 

negatywnie wpłynąć na wyniki oraz sytuację finansową Emitenta. W celu ograniczenia 

ryzyka Emitent dopełni wszelkich starań, aby proces analizy prawnej oraz technicznej 

przeprowadzany był w sposób rzetelny, przy zachowaniu najwyższych standardów. 

Ryzyko niepozyskania najemców 

Ryzyko obejmuje zagrożenie niepozyskania lub pozyskania w stopniu niższym od 

zakładanego, najemców na nieruchomości komercyjne nabywane przez Emitenta. 

Wystąpienie sytuacji niepozyskania najemców, może mieć istotny, negatywny wpływ na 

działalność czy sytuację finansową Emitenta. W celu ograniczenia ryzyka Emitent w ramach 

grupy kapitałowej, będzie współpracował z Emmerson Lumico Sp. z o.o. , której działalność 

obejmuje m.in. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami na rynku pierwotnym, wtórnym 

oraz komercyjnym. 

Ryzyko związane z umowami najmu  

Emitent działając na rynku nieruchomości jest narażony na ryzyko nieprzedłużenia lub 

niewywiązania się przez znaczną część najemców z zawartych umów najmu. Wartość 

nieruchomości pod wynajem uzależniona jest od czasu pozostałego do upływu okresu 

obowiązywania umów najmu dotyczących danej nieruchomości, jak również od sytuacji 

finansowej najemców. Jeżeli Emitent nie będzie w stanie przedłużyć na korzystnych 
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warunkach umów, ani pozyskać i utrzymać odpowiednich najemców o dobrej sytuacji 

finansowej i skłonnych do zawarcia długoterminowych umów najmu, może to mieć 

negatywny wpływ na wartość rynkową portfela nieruchomości. Niekorzystna sytuacja 

finansowa najemcy, może doprowadzić do niemożności wywiązania się z zobowiązań 

wynikających z umowy najmu lub nawet do upadłości najemcy, co może mieć istotny 

wpływ na wyniki finansowe Emitenta. W celu minimalizacji wskazanego ryzyka Emitent 

będzie dążył do zawarcia umów najmu z dużymi podmiotami o stabilnej sytuacji 

finansowej. Ponadto zawierane umowy będą zabezpieczone gwarancją, w postaci zapłaty 

określonej sumy pieniężnej na rzecz Emitenta w sytuacji rozwiązania umowy najmu z winy 

najemcy przed terminem jej wygaśnięcia.  

Ryzyko utraty wartości wskutek nienależytego użytkowania nieruchomości 

Ryzyko utraty wartości nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji intensywnego 

użytkowania nie w pełni zgodnego z funkcjonalnym przeznaczeniem obiektu. Takie 

działanie może wpłynąć na spadek wartości rynkowej nieruchomości w wyniku 

ponadprzeciętnego zużycia technicznego czy nadmiernej eksploatacji. Emitent w celu 

minimalizacji ryzyka podejmie współpracę w ramach grupy kapitałowej Emmerson S.A. z 

Emmerson Zarządzanie Sp. z o.o., której podstawową działalnością jest zarządzanie 

lokalami/nieruchomościami oddanymi w najem. 

Ryzyko wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne 

Nieruchomość jako przedmiot inwestycji jest nierozerwalnie związany z konkretną 

lokalizacją, tym samym może być przedmiotem wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa 

albo jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na cele publiczne. Pomimo, że 

wywłaszczenie takie wiąże się z koniecznością wypłaty odszkodowania na rzecz właściciela 

wywłaszczonej nieruchomości, nie można jednak wykluczyć, że wysokość uzyskanego 

odszkodowania będzie odbiegać od wartości rynkowej nieruchomości możliwej do 

uzyskania w przyszłości. Wskazany rodzaj ryzyka jest niezależny od Emitenta. Zaistnienie 

takich okoliczności może spowodować nie tylko utratę zainwestowanych środków, ale 

również Emitent będzie narażony na poniesienie kosztu utraconych korzyści (nieosiągnięcie 

zakładanej stopy zwrotu z inwestycji). 

Ryzyko zmiany regulacji prawnych dotyczących rynku nieruchomości 

Uregulowania prawne mają istotny wpływ na czas realizacji inwestycji, analizę prawną 

nieruchomości, a w konsekwencji na ocenę efektywności planowanej inwestycji. Zmiany 

regulacji prawnych, takich jak ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz. 717 z późn. zm.) mogą 

spowodować wydłużenie wielu czynności na etapie planowania i realizacji danego 

przedsięwzięcia, jak również mogą mieć wpływ na spadek cen nieruchomości. Wskazany 

rodzaj ryzyka jest niezależny od Emitenta. Spółka w celu minimalizacji ryzyka, prowadzi 
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stały monitoring przepisów prawnych oraz dostosowuje wewnętrzne procedury i regulacje 

do zmian zachodzących w polskim i europejskim prawie. 

Ryzyko wad prawnych nieruchomości 

Przedmiotem działalności Emitenta są inwestycje na rynku nieruchomości. Nieruchomości 

będące przedmiotem obrotu gospodarczego mogą być obarczone wadami prawnymi, np. 

roszczenia reprywatyzacyjne, wadliwy tytuł prawny do nieruchomości, wadliwa podstawa 

nabycia nieruchomości itp. Podczas transakcji nabycia nieruchomości może dojść do 

zatajenia wad prawnych przez sprzedającego. 

Ujawnienie wad prawnych po zawarciu transakcji zakupu nieruchomości może skutkować 

istotnym spadkiem wartości nieruchomości, a w ostateczności prowadzić do utraty 

własności takiej nieruchomości. Emitent będzie dążyć do minimalizacji ryzyka wad 

prawnych poprzez rzetelną analizę stanu prawnego każdej nieruchomości, będącej 

przedmiotem inwestycji Emitenta. 

Ryzyko związane z inwestycjami deweloperskimi 

Wśród poczynionych i planowanych inwestycji znajdują się nieruchomości, będące obecnie 

na etapie budowy, których termin oddania do użytku przypada na lata 2012-2013. Na 

terminową i prawidłową realizację inwestycji budowlanych ma wpływ wiele czynników. 

Opóźnienia w realizacji inwestycji budowlanych przez dewelopera lub jego 

podwykonawców, realizacja inwestycji niezgodnie z założeniami inwestycyjnymi bądź z 

wadami lub usterkami może opóźnić proces wyjścia z inwestycji poprzez sprzedaż 

nieruchomości przez Emitenta oraz zmniejszyć zakładane zyski z inwestycji. 

W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka, Emitent będzie zawierać umowy z 

podmiotami, które w dotychczasowej historii prowadzenia działalności wykazywały się 

rzetelnością oraz terminowością realizacji inwestycji budowlanych. 

Ryzyko odejścia kluczowych członków zarządu oraz współpracowników 

Na działalność Emitenta duży wpływ wywiera doświadczenie, umiejętności oraz jakość 

pracy członków Zarządu. Spółka korzysta ponadto z doświadczenia i wiedzy członków 

Komitetu Inwestycyjnego, członków Rady Nadzorczej oraz doradców zewnętrznych. 

Emitent nie może zapewnić, że ewentualne zakończenie współpracy z wyżej wymienionymi 

grupami osób lub podmiotów, które wywierają istotny wpływ na działalność Spółki, nie 

będzie mieć negatywnych konsekwencji na działalność, strategię, sytuację finansową i 

wyniki operacyjne Spółki.  

Ryzyko związane z interpretacją przepisów podatkowych 

Emitent, podobnie jak wszystkie podmioty gospodarcze, jest narażony na nieprecyzyjne 

zapisy w uregulowaniach prawno-podatkowych, które mogą spowodować powstanie 
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rozbieżności interpretacyjnych, w szczególności w odniesieniu do operacji związanych z 

podatkiem dochodowym, podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podatkiem VAT 

w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności. W związku z powyższym istnieje ryzyko, 

iż mimo stosowania przez Emitenta aktualnych standardów rachunkowości, interpretacja 

Urzędu Skarbowego odpowiedniego dla Emitenta może różnić się od przyjętej przez Spółkę, 

co w konsekwencji może wpłynąć na nałożenie na Emitenta kary finansowej, która może 

mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. 

Ryzyko wprowadzenia podatku katastralnego w Polsce 

Od kilku lat podejmowane są próby wprowadzenia podatku katastralnego w Polsce, jako 

jednego ze sposobów opodatkowania nieruchomości, w którym wysokość podatku 

uzależniona jest od wartości nieruchomości. Przy obecnej sytuacji gospodarczej w Polsce 

wprowadzenie podatku katastralnego może spowodować zwiększenie obciążeń 

podatkowych, co może przełożyć się na wzrost kosztów użytkowania nieruchomości . Taka 

sytuacja może doprowadzić do wzmożonego wzrostu podaży mieszkań i znacząco ochłodzić 

polepszającą się koniunkturę na rynku nieruchomości. Efektem takich zmian, może być 

znaczący spadek popytu na rynku nieruchomości, co w konsekwencji może negatywne 

wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta. 

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski  

Rozwój Emitenta jest ściśle skorelowany z ogólną sytuacją gospodarczą Polski, na terenie 

której Emitent dokonuje inwestycji w nieruchomości mieszkalne, komercyjne oraz grunty na 

rachunek własny. Do głównych czynników o charakterze ogólnogospodarczym, 

wpływających na działalność Emitenta, można zaliczyć: poziom PKB Polski, poziom 

średniego wynagrodzenia brutto, poziom inflacji, poziom inwestycji podmiotów 

gospodarczych, stopień zadłużenia jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych. 

Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek poziomu inwestycji 

przedsiębiorstw czy wzrost zadłużenia jednostek gospodarczych może mieć negatywny 

wpływ na działalność oraz sytuację finansową Emitenta, poprzez obniżenie popytu na rynku 

nieruchomości, co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie wyników 

finansowych Spółki. 

1.2 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 

Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji 

Akcje Emitenta nie były do tej pory notowane na żadnym rynku regulowanym lub w 

alternatywnym systemie obrotu. Nie ma więc pewności, że instrumenty finansowe Emitenta 

będą przedmiotem aktywnego obrotu po ich wprowadzeniu do Alternatywnego Systemu 

Obrotu na rynku NewConnect, który jest rynkiem utworzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. w sierpniu 2007 r. Istnieje ryzyko, że obrót akcjami na tym 
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rynku będzie się charakteryzował małą płynnością. Tym samym mogą występować 

trudności w sprzedaży dużej ilości akcji w krótkim okresie, co może powodować dodatkowo 

znaczne obniżenie cen akcji będących przedmiotem obrotu, a nawet czasami brak 

możliwości sprzedaży akcji.  

Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami  

Zgodnie z § 11 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może zawiesić obrót 

instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące:  

− na wniosek emitenta,  

− jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,  

− jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.  

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu 

zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Zgodnie z § 16 

ust. 1 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może zawiesić obrót notowaniami 

instrumentami finansowymi Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na 

emitentach notowanych na rynku NewConnect. Obowiązki, o których mowa 

w przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki informacyjne. 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.  

Zgodnie z art. 78 ust. 2-3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi organizator ASO na 

żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym 

alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi 

instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. W przypadku gdy obrót 

określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących 

na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu 

lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub 

naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, Organizator ASO zawiesza obrót 

tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. 

Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect  

Zgodnie z § 12 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może wykluczyć instrumenty 

finansowe z obrotu:  

− na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym 

zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,  

− jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,  

− 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,  
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− wskutek otwarcia likwidacji emitenta.  

Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w 

alternatywnym systemie:  

− w przypadkach określonych przepisami prawa,  

− jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,  

− w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 

− po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o 

ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub 

postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z 

powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów 

postępowania.  

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator 

Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.  

Zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 3 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może wykluczyć z 

obrotu instrumenty finansowe Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na 

emitentach notowanych na rynku NewConnect. Obowiązki, o których mowa w 

przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki informacyjne. 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. 

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi na żądanie Komisji, 

Organizator ASO 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.  

Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za 

niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa 

Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Emitenta za 

niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności 

obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej, Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi. Wspomniane sankcje wynikają z art. 96 i 97 Ustawy o ofercie publicznej oraz z 

art. 169 – 174 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W przypadku nałożenia takiej 

kary obrót instrumentami finansowymi Emitenta może stać się utrudniony bądź 

niemożliwy. 



 

Dokument Informacyjny Strona 14 

1.3 Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty 
finansowe 

Ryzyko związane z wpływem większościowego akcjonariusza na Spółkę 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, Emmerson S.A. oraz WDM Capital 

S.A., akcjonariusze będący założycielami Emitenta, posiadają łącznie 4.705.000 akcji Emitenta 

uprawniających do 44,80% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz do wykonania 

51,20% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

Dodatkowo § 15 ust 2 i 3 Statutu Emitenta przewiduje następujący sposób powoływania i 

odwoływania członków Rady Nadzorczej: 

� Tak długo jak akcjonariusz WDM Capital S.A. (poprzednio PRIVILEGE CAPITAL 

MANAGEMENT S.A. KRS nr 000301483) posiada co najmniej 500.000 (pięćset 

tysięcy) akcji Spółki, ma prawo powołać i odwołać, w formie pisemnej z podpisem 

notarialnie poświadczonym 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej. Uprawnienie to 

wygasa, gdy WDM CAPITAL S.A. przestanie posiadać 500.000 (pięćset tysięcy) akcji 

Spółki. 

� Tak długo jak akcjonariusz EMMERSON S.A. posiada co najmniej 500.000 (pięćset 

tysięcy) akcji Spółki, ma prawo powołać i odwołać, w formie pisemnej z podpisem 

notarialnie poświadczonym 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej. Uprawnienie to 

wygasa gdy EMMERSON S.A. przestanie posiadać 500.000 (pięćset tysięcy) akcji 

Spółki. 

W związku z powyższym wpływ wskazanych akcjonariuszy na działalność Emitenta jest 

znacznie większy niż pozostałych akcjonariuszy, oraz że pozostali akcjonariusze nie będą w 

stanie wpływać na sposób zarządzania i funkcjonowania Spółki. 

Ryzyko związane z pozyskiwaniem środków finansowych 

Emitent zamierza realizować cele strategicznej, wskazane w punkcie 4.12 niniejszego 

Dokumentu Informacyjnego Środki na ten cel pozyskane są od inwestorów w ramach 

prywatnych emisji akcji serii C i D oraz z wypracowanych zysków. Niepozyskanie nowych 

źródeł finansowania, w przypadku gdy Emitent wykorzysta dotychczas posiadane kapitały 

finansowe, mogłoby wpłynąć na spowolnienie rozwoju Emitenta. 

Ryzyko związane z kolejnymi emisjami akcji 

W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie Spółki podejmie uchwałę o emisji nowych akcji 

wszyscy akcjonariusze Spółki na podstawie przepisów k.s.h. mają prawo pierwszeństwa 

objęcia nowych akcji proporcjonalnie do akcji posiadanych (prawo poboru). Istnieje 

możliwość odstępstwa od tej zasady w przypadku, kiedy walne zgromadzenie podejmie 

stosowną uchwałę. Jednakże niektórzy inwestorzy, pomimo przysługującego im prawa 
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poboru,  mogą nie być w stanie uczestniczyć w przyszłych emisjach  akcji Spółki w związku 

z czym ich procentowy udział w kapitale zakładowym może ulec zmniejszeniu.  
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3 Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do 
Alternatywnego Systemu Obrotu 

3.1 Rodzaj, liczba oraz łączna wartość instrumentów finansowych 
z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich 
ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów 
finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych 

Do obrotu w systemie Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” wprowadzane są: 

− 2.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 

− 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 

− 2.500.000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego łączna wartość nominalna akcji serii B, 

C i D wynosi 810.000,00 zł.  

Z instrumentami będącymi przedmiotem wprowadzenia do Alternatywnego Systemu 

Obrotu nie wiążą się żadne ograniczenia co do przenoszenia z nich praw, a także nie 

występują żadne uprzywilejowania. 

W związku z wykonaniem uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 

dnia 28 stycznie 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 

akcji zwykłych na okaziciela serii C każda, wyemitowano 3.000.000 (słownie: trzy miliony) 

akcji serii C. W związku z wykonaniem uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznie 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, wyemitowano 2.500.000 

akcji serii D. Akcje serii C oraz akcje serii D wyemitowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 1 

Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie subskrypcji prywatnej. Cena emisyjna akcji serii C 

została ustalona na poziomie 1,50 zł (słownie: jeden złoty 50/100) za jedną akcję, natomiast 

cena emisyjna akcji serii D została ustalona na poziomie 3,00 zł (słownie: trzy złote) za jedną 

akcję. Subskrypcja prywatna trwała od 1 lutego 2011 r. do 20 marca 2011 r. W wyniku 

zawarcia umów objęcia akcji, objęte zostało 3.000.000 akcji serii C oraz 2.500.000 akcji serii D. 

Akcje zostały objęte przez 15 osób, w tym 12 osób fizycznych i 3 osoby prawne. Łączne 

szacunkowe koszty oferty wyniosły 1.250.000 zł, z czego koszty przygotowania 

i przeprowadzenia oferty wyniosły 1.200.000 zł, koszty sporządzenia Dokumentu 

Informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa wyniosły 50.000 zł. 

Uprzywilejowanie akcji Emitenta 

Akcje Emitenta serii B, C i D nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351 do 

art. 353 k.s.h. Jednakże należy wskazać, iż akcje serii A Emitenta są uprzywilejowane w ten 
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sposób, iż każdą akcja serii A daje prawo do wykonania dwóch głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki. 

Statutowe ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta 

Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń dotyczących obrotu akcjami Emitenta. 

Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek 

zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

(UOKiK), jeżeli łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w 

roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 

euro lub jeżeli łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców 

uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia 

przekracza równowartość 50.000.000 euro. Przy badaniu wysokości obrotu bierze się 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, a także obrót zarówno 

przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców 

zależnych (art. 16 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). 

Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru: 

− połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 

− przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, 

udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej 

kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej 

przedsiębiorców; 

− utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 

− 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. 

Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonanie 

koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę 

dominującego. 

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

− jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, przez 

nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w 
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jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym 

lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców, nie 

przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat 

obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro; 

− polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji 

albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności 

gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek 

inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, 

że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, 

oraz że: 

− instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem 

prawa do dywidendy, lub 

− wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub 

części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów; 

− 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; 

− 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; 

− przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, wspólnie 

wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, 

przedsiębiorca przejmujący kontrolę, przedsiębiorca nabywający część mienia innego 

przedsiębiorcy. 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 UOKiK lub upływu terminu, w jakim decyzja 

powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są 

obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji. 

Prezes UOKiK, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której 

konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie 

lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. 

Prezes UOKiK może również w drodze decyzji nałożyć na przedsiębiorcę lub 

przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji obowiązek lub przyjąć ich 

zobowiązanie, w szczególności do: 
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− zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 

− wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w 

szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub 

odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego jednego 

lub kilku przedsiębiorców, 

− udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. 

Prezes UOKiK zakazuje, w drodze decyzji, dokonania koncentracji, w wyniku której 

konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub 

umocnienie pozycji dominującej na rynku, jednak w przypadku gdy odstąpienie od zakazu 

koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności przyczyni się ona do rozwoju 

ekonomicznego lub postępu technicznego albo może ona wywrzeć pozytywny wpływ na 

gospodarkę narodową, zezwala na dokonanie takiej koncentracji. 

Prezes UOKiK może uchylić opisane wyżej decyzje, jeżeli zostały one oparte na 

nierzetelnych informacjach, za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w 

koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają określonych w decyzji warunków. Jednak 

jeżeli koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest 

możliwe w inny sposób, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, określając termin jej 

wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności: 

− podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji; 

− zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy; 

− zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub 

przedsiębiorcami lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują 

wspólną kontrolę, z zastrzeżeniem że decyzja taka nie może być wydana po 

upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. 

Z powodu niedochowania obowiązków, wynikających z Ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów, Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę 

pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku 

rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby 

nieumyślnie, dokonał koncentracji bez uzyskania zgody. 

Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w 

wysokości, stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, jeżeli, choćby nieumyślnie, we 

wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub w 

zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane, a także jeśli nie udzielił 

informacji żądanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 19 ust. 3 bądź udzielił 

informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. 
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Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w 

wysokości, stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 

m.in. wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. 

Prezes UOKiK 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 nie zgłosiła zamiaru koncentracji. 

W przypadku niewykonania decyzji, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, dokonać 

podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 

Kodeksu Spółek Handlowych. Prezesowi UOKiK przysługują kompetencje organów spółek 

uczestniczących w podziale. 

Prezes UOKiK może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych 

środków prawnych, zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 

Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK uwzględnia w szczególności okres, 

stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 

Ograniczenia wynikające z Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli 

koncentracji przedsiębiorstw 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami, wynikają także z 

regulacji zawartych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w 

sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców (zwanego dalej Rozporządzeniem w Sprawie 

Koncentracji). 

Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. Koncentracji 

o wymiarze wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi 

podmioty, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. 

Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do 

trwałej zmiany struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe 

podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 

− zawarciu umowy, 

− ogłoszeniu publicznej oferty, lub 

− przejęciu większościowego udziału. 

Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji 

można również dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w 

zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. 
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Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. 

Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach: 

− gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w 

koncentracji, wynosi więcej niż 5 miliardów euro, oraz 

− gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co 

najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi 

więcej niż 250 milionów euro, chyba że każde z przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich 

łącznych obrotów, przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym 

państwie członkowskim. 

Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy; 

− łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w 

koncentracji wynosi więcej niż 2,5 miliarda euro, 

− w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót 

wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 

100 milionów euro, 

− w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót 

wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 

100 milionów euro, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 milionów euro, oraz  

− łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej 

dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 

milionów euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w 

koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 

przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie 

członkowskim. 

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym 

w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, która wraz z Ustawą o nadzorze nad 

rynkiem kapitałowym i Ustawą o ofercie publicznej zastąpiły poprzednio obowiązujące 

przepisy prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi. 

Na podstawie 161a ust. 1 w związku z art. 39 ust. 4 pkt. 3 Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi zapisy art. 156- 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi odnoszą się 

zarówno do instrumentów dopuszczonych do obrotu, jak i będących przedmiotem 

ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz do instrumentów 

finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu lub będących 

przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie. 
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Zgodnie z art. 156 ust 1 i 2 k.s.h. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 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, posiadające informację poufną w wyniku popełnienia 

przestępstwa lub posiadające informację poufną pozyskaną w inny sposób, a przy dołożeniu 

należytej staranności mogły się dowiedzieć, że jest to informacja poufna –nie mogą 

wykorzystywać ani ujawniać takiej informacji, a także udzielać rekomendacji lub nakłaniać 

inną osobę na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych, których dotyczy ta informacja.  

Zgodnie z art. 156 ust 3 k.s.h. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku 

uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, zakaz, o którym mowa w ust. 1 art. 156, dotyczy 

również osób fizycznych, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w 

imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej. 

Wykorzystywaniem informacji poufnej jest zgodnie z art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi 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 są wprowadzone m.in. do alternatywnego systemu obrotu. 

Ponadto zgodnie z art. 156 ust 5 w oraz 161a ust. 1 w związku z art. 39 ust. 4 pkt. 3 

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, jednego lub kilku instrumentów 

finansowych lub nabywania albo zbywania instrumentów finansowych wprowadzonych do 

Alternatywnego Systemu Obrotu.  

Na podstawie art. 159 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, nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji 

Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów 

finansowych z nimi powiązanych w czasie obowiązywania okresu zamkniętego. Osoby 

wskazane powyżej ponadto nie mogą dokonywać na rachunek własny lub na rachunek 

osoby trzeciej innych czynności prawnych, powodujących lub mogących powodować 

rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, w czasie trwania okresu zamkniętego, o 

którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Jednocześnie 
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zakaz ten odnosi się do działania powyższych osób jako organów osób prawnych, a w 

szczególności do podejmowania czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia 

lub zbycia przez daną osobę prawną, na rachunek własny bądź osoby trzeciej, akcji 

Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów 

finansowych z nimi powiązanych lub mogących powodować rozporządzenie takimi 

instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej.  

Powyższych ograniczeń nie stosuje się do czynności dokonywanych: 

− przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba wskazana 

powyżej zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób 

wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje 

inwestycyjne, 

− 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, 

− w wyniku złożenia przez osobę wskazaną powyżej zapisu w odpowiedzi na 

ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, 

zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej,  

− w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę wskazaną powyżej, 

wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z 

przepisami Ustawy o ofercie publicznej, 

− w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza Emitenta 

prawa poboru, 

− 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.  

Okresem zamkniętym jest: 

− okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej 

dotyczącej Emitenta lub instrumentów finansowych, spełniających warunki 

określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi do 

przekazania tej informacji do publicznej wiadomości, 

− w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu 

do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego, a 

przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był 

krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała 

dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony 

raport, 
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− w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem 

raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia 

danego kwartału, a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, 

gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba 

fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których 

został sporządzony raport. 

Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo będące 

prokurentami, inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje 

kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio 

lub pośrednio tego Emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji 

wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności 

gospodarczej, są obowiązane do przekazywania KNF i Emitentowi informacji o zawartych 

przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa w 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, dopuszczonych do obrotu na 

rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na 

takim rynku a także instrumentów wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu. 

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej 

Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, każdy: 

− kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%,15 %, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% 

albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, 

− kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 

90% ogólnej liczby głosów w tej spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału 

osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 

90% lub mniej ogólnej liczby głosów, 

− kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej 

liczby głosów, o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów, 

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później niż w 

terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej 

liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.  

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, zawiera informacje o: 

− dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy 

zawiadomienie; 
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− liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w 

kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich 

procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów; 

− liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale 

zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym 

udziale w ogólnej liczbie głosów; 

− informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej 

liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu 

zwiększania tego udziału – w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w 

związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10 % ogólnej liczby głosów; 

− podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, 

posiadających akcje spółki; 

− osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie. 

W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje 

różnego rodzaju, zawiadomienie powinno zawierać także informacje określone w pkt 2 i 3 

powyżej, odrębnie dla akcji każdego rodzaju. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, 

może być sporządzone w języku angielskim. 

Obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub 

przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: 

− zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 

− nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika 

bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji 

spółki publicznej; 

− pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

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. 

Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają 

również na: 

a) również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg 

ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów 

depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej; 

b) na funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub 

przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach 

następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: 
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− inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych, 

− inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot; 

c) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego 

progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z 

posiadaniem akcji: 

− przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego 

podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, 

o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, 

− w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, 

w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów 

finansowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych - w zakresie akcji 

wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z 

których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców 

wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu, 

− przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem 

jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu; 

d) również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na 

walnym zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji 

spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji 

co do sposobu głosowania; 

e) również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne 

porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub 

zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki 

wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć 

czynności powodujące powstanie tych obowiązków;  

f) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w lit. e), posiadając 

akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie 

danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach. 

W przypadkach, o których mowa w lit. e) oraz f), obowiązki określone w tym rozdziale 

mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony 

porozumienia. 

Istnienie porozumienia, o którym mowa w lit. e), domniemywa się w przypadku posiadania 

akcji spółki publicznej przez: 
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− małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej 

samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia, opieki i kurateli; 

− osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; 

− mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, 

upoważnionego do dokonywania na rachunku papierów wartościowych 

czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych; 

− jednostki powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości. 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych we wskazanych 

powyżej zapisach wlicza się: 

− liczbę głosów posiadanych przez podmioty zależne – po stronie podmiotu 

dominującego; 

− liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem – po stronie pełnomocnika, 

który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z lit. d),  

− liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa 

głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu 

prawa. 

Obowiązki określone w zapisach powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu 

są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w 

podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego uznania. 

Na podstawie art. 89 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie może wykonywać prawa 

głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego 

zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 

liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem 

obowiązków określonych odpowiednio w art. 69. 

W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa powyżej prawo głosu wykonane z akcji 

spółki publicznej nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą 

walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje 

obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie 

tych akcji następuje w wykonaniu umowy, o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w 

rozumieniu Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku, o niektórych zabezpieczeniach finansowych 

(Dz. U. nr 91, poz. 871). 
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Z instrumentami będącymi przedmiotem wprowadzenia do Alternatywnego Systemu 

Obrotu nie wiążą się żadne inne, niż wskazane powyżej, ograniczenia w obrocie 

instrumentami finansowymi Emitenta. 

3.2 Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych 

3.2.1 Organ uprawniony do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych 

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez 

emisję akcji, na mocy art. 430-432 k.s.h. jest Walne Zgromadzenie Spółki. 

3.2.2 Data i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, 

z przytoczeniem jej treści 

Akcje serii B 

Akcje serii B powstały na mocy aktu zawiązania spółki akcyjnej podjętego w dniu 19 sierpnia 

2010 roku przed notariuszem Marzena Ambroziak w Kancelarii Notarialnej w Warszawie. 

Rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym miała miejsce w dniu 21 grudnia 2010 

roku. 

AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI AKCYJNEJ 

I 

OŚWIADCZENIE O ZAWIĄZANIU SPÓŁKI AKCYJNEJ 

Marek Krajewski w imieniu własnym oraz w imieniu: Adriana Dzielnickiego, Wojciecha 

Gudaszewskiego, Rafała Ignaszewskiego, Aleksandra Skirmuntta i spółki PRIVILEGE CAPITAL 

MANAGEMENT S.A. oraz Piotr Kmiecik w imieniu EMMERSON S.A. oświadczają, że aktem 

niniejszym zawiązują spółkę akcyjną pod firmą EMMERSON CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Warszawie, zwaną dalej Spółką oraz nadają jej statut o treści wskazanej poniżej.  

II. 

„STATUT SPÓŁKI  

EMMERSON CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA 

(…) 

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

§ 6 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 5.000.000 

(pięć milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: 

1) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych serii A, 
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2) 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B. 

2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu, gdzie na każdą akcję tej serii przysługują 2 

(dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

3. Kapitał zakładowy w całości zostanie pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.  

4. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono 

zastaw lub użytkowanie.  

5. W przypadku dalszych emisji akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda 

następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.  

(…) 

Tekst jednolity Statutu został zamieszczony w załączniku do niniejszego Dokumentu 

Informacyjnego. 

III. 

ZGODA NA ZAWIĄZANIE SPÓŁKI AKCYJNEJ, BRZMIENIE STATUTU ORAZ NA 

OBJĘCIE AKCJI 

 

1. Marek Krajewski działający w imieniu Spółki PRIVILEGE CAPITAL MANAGEMENT S.A. z 

siedzibą we Wrocławiu oświadcza, że wyraża zgodę na zawiązanie spółki akcyjnej pod firmą: 

EMMERSON CAPITAL Spółka Akcyjna, brzmienie jej statutu, oraz oświadcza, że PRIVILEGE 

CAPITAL MANAGEMENT S.A. obejmuje 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji 

EMMERSON Capital Spółka Akcyjna o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w 

tym: 

a) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A,  

b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B  

i pokrywa je wkładem pieniężnym w kwocie 170.000, (sto siedemdziesiąt tysięcy) złotych.  

Marek Krajewski w imieniu Spółki PRIVILEGE CAPITAL MANAGEMENT S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu, zobowiązuje się do wniesienia wkładów opisanych w pkt. 1 w terminie 60 dni od daty 

zawarcia niniejszego aktu. 

2. Piotr Kmiecik działający w imieniu Spółki EMMERSON S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza, 

że wyraża zgodę na zawiązanie spółki akcyjnej pod firmą: EMMERSON CAPITAL Spółka 

Akcyjna, brzmienie jej statutu, oraz oświadcza, że EMMERSON S.A. obejmuje 1.700.000 (jeden 
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milion siedemset tysięcy) akcji EMMERSON CAPITAL Spółka Akcyjna o wartości nominalnej 

0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:  

a) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A, 

b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B  

i pokrywa je wkładem pieniężnym w kwocie 170.000,- (sto siedemdziesiąt tysięcy) złotych.  

Piotr Kmiecik w imieniu Spółki EMMERSON S.A. z siedzibą w Warszawie, zobowiązuje się do 

wniesienia wkładów opisanych w pkt. 2 w terminie 60 dni od daty zawarcia niniejszego aktu. 

3. Marek Krajewski w imieniu Adriana Dzielnickiego oświadcza, że wyraża zgodę na zawiązanie 

spółki akcyjnej pod firmą: EMMERSON CAPITAL Spółka Akcyjna, brzmienie jej statutu, oraz 

oświadcza, że obejmuje 400.000 (czterysta tysięcy) akcji EMMERSON CAPITAL Spółka Akcyjna 

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na 

okaziciela serii B i pokrywa je wkładem pieniężnym w kwocie 40.000,- (czterdzieści tysięcy) 

złotych. 

Marek Krajewski w imieniu Adriana Dzielnickiego zobowiązuje się do wniesienia wkładów opisanych 

w pkt. 3 w terminie 60 dni od daty zawarcia niniejszego aktu. 

4. Marek Krajewski w imieniu Wojciecha Gudaszewskiego oświadcza, że wyraża zgodę na 

zawiązanie spółki akcyjnej pod firmą: EMMERSON CAPITAL Spółka Akcyjna, brzmienie jej 

statutu, oraz oświadcza, że obejmuje 400.000 (czterysta tysięcy) akcji EMMERSON CAPITAL 

Spółka Akcyjna o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym 400.000 (czterysta 

tysięcy) akcji na okaziciela serii B i pokrywa je wkładem pieniężnym w kwocie 40.000,- 

(czterdzieści tysięcy) złotych.  

Marek Krajewski w imieniu Wojciecha Gudaszewskiego zobowiązuje się do wniesienia wkładów 

opisanych w pkt. 4 w terminie 60 dni od daty zawarcia niniejszego aktu.  

5. Marek Krajewski oświadcza, że wyraża zgodę na zawiązanie spółki akcyjnej pod firmą: 

EMMERSON CAPITAL Spółka Akcyjna, brzmienie jej statutu, oraz oświadcza, że obejmuje 

500.000 (pięćset tysięcy) akcji EMMERSON CAPITAL Spółka Akcyjna o wartości nominalnej 

0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym 500.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B i 

pokrywa je wkładem pieniężnym w kwocie 50.000,- (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.  

Marek Krajewski zobowiązuje się do wniesienia wkładów opisanych w pkt. 5 w terminie 60 dni od 

daty zawarcia niniejszego aktu. 
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6. Marek Krajewski w imieniu Aleksandra Skirmuntta oświadcza, że wyraża zgodę na zawiązanie 

spółki akcyjnej pod firmą: EMMERSON CAPITAL Spółka Akcyjna, brzmienie jej statutu, oraz 

oświadcza, że obejmuje 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji EMMERSON CAPITAL Spółka 

Akcyjna o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym 150.000 (sto pięćdziesiąt 

tysięcy) akcji na okaziciela serii B i pokrywa je wkładem pieniężnym w kwocie 15.000,- (piętnaście 

tysięcy) złotych.  

Marek Krajewski w imieniu Aleksandra Skirmuntta zobowiązuje się do wniesienia wkładów 

opisanych w pkt. 6 w terminie 60 dni od daty zawarcia niniejszego aktu.  

7. Marek Krajewski w imieniu Rafała Ignaszewskiego oświadcza, że wyraża zgodę na zawiązanie 

spółki akcyjnej pod firmą: EMMERSON CAPITAL Spółka Akcyjna, brzmienie jej statutu, oraz 

oświadcza, że obejmuje 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji EMMERSON CAPITAL Spółka 

Akcyjna o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym 150.000 (sto pięćdziesiąt 

tysięcy) akcji na okaziciela serii B i pokrywa je wkładem pieniężnym w kwocie 15.000,- (piętnaście 

tysięcy) złotych. 

Marek Krajewski w imieniu Rafała Ignaszewskiego zobowiązuje się do wniesienia wkładów opisanych 

w pkt. 7 w terminie 60 dni od daty zawarcia niniejszego aktu. 

IV. 

POWOŁANIE CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI 

1. Marek Krajewski w imieniu własnym oraz w imieniu: Adriana Dzielnickiego, Wojciecha 

Gudaszewskiego, Rafała Ignaszewskiego, Aleksandra Skirmuntta i spółki PRIVILEGE CAPITAL 

MANAGEMENT S.A. oraz Piotr Kmiecik w imieniu EMMERSON S.A. powołują w skład Zarządu 

Spółki Tadeusza Popławskiego, na stanowisko Prezesa Zarządu. 

2. Marek Krajewski działający w imieniu spółki PRIVILEGE CAPITAL MANAGEMENT S.A. na 

podstawie § 15 ust. 6 statutu spółki powołuje Grzegorza Wojtylaka do składu Rady Nadzorczej Spółki. 

3. Piotr Kmiecik działający w imieniu spółki EMMERSON S.A. na podstawie § 15 ust. 6 statutu 

spółki powołuje Marka Krajewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. 

4. Marek Krajewski w imieniu własnym oraz w imieniu: Adriana Dzielnickiego, Wojciecha 

Gudaszewskiego, Rafała Ignaszewskiego i Aleksandra Skirmuntta oraz spółki PRIVILEGE CAPITAL 

MANAGEMENT S.A. oraz Piotr Kmiecik w imieniu EMMERSON S.A. powołują na podstawie § 15 

ust. 6 statutu spółki Aleksandra Skirmuntta do składu Rady Nadzorczej Spółki.  
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5. Marek Krajewski w imieniu własnym oraz w imieniu: Adriana Dzielnickiego, Wojciecha 

Gudaszewskiego, Rafała Ignaszewskiego i Aleksandra Skirmuntta oraz spółki PRIVILEGE CAPITAL 

MANAGEMENT S.A. oraz Piotr Kmiecik w imieniu EMMERSON S.A. stwierdzają niniejszym 

dokonanie wyboru pierwszych organów Spółki. 

6. W skład pierwszego Zarządu wchodzą: 

a) Tadeusz Popławski – Prezes Zarządu. 

7. W skład pierwszej Rady Nadzorczej wchodzą: 

a) Grzegorz Wojtylak – Członek Rady Nadzorczej,  

b) Aleksander Skirmuntt – Członek Rady Nadzorczej, 

c) Marek Krajewski – Członek Rady Nadzorczej.  

Akcje serii C 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Emmerson Capital w dniu 28 stycznia 2011 r. 

podjęło uchwałę nr 2 będącą podstawą prawną emisji akcji serii C. Rejestracja podwyższenia 

kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C miało miejsce w dniu 29 kwietnia 2011r. 

Uchwała ta stanowi co następuje: 

Uchwała nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  

EMMERSON CAPITAL Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie  

z dnia28 stycznia 2011 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego  

EMMERSON CAPITAL Spółka Akcyjna  

w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, 

 wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji serii C, 

oraz zmiany Statutu 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMMERSON CAPITAL Spółka Akcyjna na podstawie art. 431 

§ 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 k.s.h. uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy 

złotych), do kwoty nie większej niż 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych) poprzez emisję nie 

więcej niż 3.000.000 (trzech milionów) sztuk akcji serii C. 

2. Wszystkie akcje nowej emisji serii C będą akcjami zwykłymi na okaziciela. 

3. Każda akcja nowej emisji serii C ma wartość nominalną 0,10 zł (dziesięć groszy). 
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4. Cena emisyjna akcji serii C, będzie wynosić 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy), za jedną 

akcję. 

5. Akcje serii C objęte zostaną przez inwestorów wskazanych przez Zarząd Spółki. 

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do skierowania ofert oraz do 

zawarcia umów objęcia akcji nowej emisji serii C. 

7. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte w terminie do dnia 30.06.2011 roku. 

8. Akcje nowej emisji serii C zostaną objęte za wkłady pieniężne. 

9. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki. 

10. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia zawiązania spółki tj. od dnia 

19.08.2010 r. 

11. Na podstawie pisemnej opinii Zarządu Spółki z dnia 21 stycznia 2011r przedstawionej Walnemu 

Zgromadzeniu, uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji, 

w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa 

objęcia akcji nowej emisji serii C w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa 

poboru). 

§ 2. 

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do: 

1) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym szczegółowych terminów zawarcia 

umów o objęciu akcji serii C oraz zasad wniesienia wkładów za akcje serii C;- 

2) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 

431 § 4 k.s.h. 

2.  Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w § 1 ust. 1 

uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 

431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do 

złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, 

oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o 

wysokości objętego kapitału zakładowego. 

§ 3. 

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 6 

ust.1 w dotychczasowym brzmieniu: 



 

Dokument Informacyjny Strona 36 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 5.000.000 

(pięć milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:  

3) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych serii A, - 

4) 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B.” 

otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych) i dzieli się 

na nie więcej niż 8.000.000 (osiem milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 

każda, w tym:  

1) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych serii A,  

2) 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B,  

3) nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii C.” 

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 

uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Akcje serii D 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Emmerson Capital w dniu 28 stycznia 2011 r. 

podjęło uchwałę nr 3 będącą podstawą prawną emisji akcji serii D. Rejestracja podwyższenia 

kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D miało miejsce w dniu 29 kwietnia 2011r. 

Uchwała ta stanowi co następuje: 

Uchwała nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  

EMMERSON CAPITAL Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie  

z dnia28 stycznia 2011 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego  

EMMERSON CAPITAL Spółka Akcyjna  

w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, 

 wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji serii D, 

oraz zmiany statutu 



 

Dokument Informacyjny Strona 37 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMMERSON CAPITAL Spółka Akcyjna na podstawie art. 431 

§ 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 k.s.h. uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 250.000,00 zł (dwieście 

pięćdziesiąt tysięcy złotych), do kwoty nie większej niż 1.050.000,00 zł (jeden milion pięćdziesiąt 

tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2.500.000 (dwóch milionów pięciuset tysięcy) sztuk 

akcji serii D. 

2. Wszystkie akcje nowej emisji serii D będą akcjami zwykłymi na okaziciela. 

3. Każda akcja nowej emisji serii D ma wartość nominalną 0,10 zł (dziesięć groszy). 

4. Cena emisyjna akcji serii D, będzie wynosić 3,00 zł (trzy złote), za jedną akcję. 

5. Akcje serii D objęte zostaną przez inwestorów wskazanych przez Zarząd Spółki. 

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do skierowania ofert oraz do 

zawarcia umów objęcia akcji nowej emisji serii D. 

7. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte w terminie do dnia 30.06.2011(trzydziestego czerwca dwa 

tysiące jedenastego) roku. 

8. Akcje nowej emisji serii D zostaną objęte za wkłady pieniężne. 

9. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki. 

10. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia zawiązania spółki tj. od dnia 

19.08.2010 r. 

11. Na podstawie pisemnej opinii Zarządu Spółki z dnia 21 stycznia 2011r przedstawionej Walnemu 

Zgromadzeniu, uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji, 

w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa 

objęcia akcji nowej emisji serii C w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa 

poboru). 

§ 2. 

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do: 

3) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym szczegółowych terminów zawarcia 

umów o objęciu akcji serii D oraz zasad wniesienia wkładów za akcje serii D; 

4) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 

431 § 4 k.s.h. 
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2.  Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w § 1 ust. 1 

uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 

431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do 

złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, 

oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o 

wysokości objętego kapitału zakładowego. 

§ 3. 

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 6 

ust.1 w dotychczasowym brzmieniu: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na 8.000.000 

(osiem milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:  

1) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych serii A,  

2) 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B,  

3) 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii C.” 

otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.050.000,00 zł (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy 

złotych) i dzieli się na nie więcej niż 10.500.000 (dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych) akcji o 

wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:  

1) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych serii A,  

2) 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B,  

3) 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii C, 

4) nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D” 

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 

uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania przez właściwy sąd 

rejestrowy w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze 

emisji akcji serii C, na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 

28 stycznia 2011 r. 
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Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu oraz dematerializację akcji 

serii B, C i D 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółki Emmerson Capital w dniu 28 stycznia 2011 

wyraziło zgodę na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie 

Obrotu akcji serii B, C i D oraz udzieliło upoważnienia Zarządowi Spółki do podjęcia 

wszelkich czynności faktycznych i prawnych mające na celu realizację wskazanej uchwały. 

Treść przedmiotowej uchwały została wskazana poniżej.  

Uchwała nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  

EMMERSON CAPITAL Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie  

z dnia 28 stycznia 2011 roku 

w sprawie wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym 

Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B, C i D oraz dematerializację akcji serii B, C i 

D. 

§ 1.  

1. Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 

Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 wraz 

z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:- 

a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii B, C i D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 

(rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A., 

b) złożenie akcji Spółki serii B, C i D do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli 

zajdzie taka potrzeba, 

c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii B, C i D w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 

29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538). 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: 

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji 

Spółki serii B, C i D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), 
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organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. numer 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A., 

b) złożenie akcji Spółki serii B, C i D do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli 

zajdzie taka potrzeba, 

c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji 

akcji Spółki serii B, C i D w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów 

Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, 

akcji serii B, C i D. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

3.2.3 Podmiot prowadzący rejestr 

Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie systemu rejestracji akcji Emitenta będzie 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, 

00-498 Warszawa. 

Od momentu rejestracji akcji B, C i D w KDPW nie będą one miały formy dokumentu. Akcje 

Emitenta będą podlegały dematerializacji z chwilą ich rejestracji w KDPW na podstawie 

umowy, o której mowa w art. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawartej 

przez Emitenta z KDPW. 

3.2.4 Waluta emitowanych papierów wartościowych  

Wartość nominalna akcji Emitenta oznaczona jest w złotych polskich (PLN). 

Wartość nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy). 

Cena emisyjna akcji serii C wynosiła w ofercie 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy ). 

Cena emisyjna akcji serii D wynosiła w ofercie 3,00 zł (trzy złote). 

3.3 Oznaczenie dat, od których akcje Emitenta uczestniczą 
w dywidendzie 

Na podstawie § 27 Statutu Spółki pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 

2011 roku. W związku z czym w dotychczasowej historii swojej działalności Spółka nie 

podejmowała uchwał w sprawie podziału zysku ani nie wypłacała dywidendy.  
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Akcje serii B powstały na mocy aktu zawiązania Spółki i uczestniczą w dywidendzie od jej 

zawiązania spółki tj. od 19 sierpnia 2010r. Akcje serii B nie są uprzywilejowane co do 

dywidendy. 

Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie od zawiązania spółki tj. od 19 sierpnia 2010r 

zgodnie z § 1 ust. 10 uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznia 

2011r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Akcje serii C nie są 

uprzywilejowane co do dywidendy. 

Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie od zawiązania spółki tj. od 19 sierpnia 2010r 

zgodnie z § 1 ust. 10 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznia 

2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Akcje serii D nie są 

uprzywilejowane co do dywidendy. 

Akcje serii B, C i D są równe w prawach do dywidendy. 

Dywidenda będzie wypłacana w polskich złotych – PLN. 

3.4 Prawa wynikające z instrumentów finansowych oraz zasady ich 
realizacji 

3.4.1 Prawa majątkowe związane z akcjami Emitenta 

Prawo do zbycia akcji 

Zgodnie z art. 337 § 1 k.s.h. akcje są zbywalne. W statucie Emitenta nie zawarto żadnych 

zapisów ograniczających to prawo. 

Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki (record date) a dniem zakończenia Walnego 

Zgromadzenia Spółki (art. 4064 k.s.h.) 

Prawo do udziału w zysku Spółki, tj. prawo do dywidendy  

Akcjonariusze Emitenta, na mocy art. 347 § 1 k.s.h. mają prawo do udziału w zysku Spółki 

wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który 

został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie Spółki 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.  

Wszystkie akcje serii B, C oraz D są równe w prawach co do dywidendy. Zgodnie z art. 348 § 

3 k.s.h. dzień dywidendy, może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o jej wypłacie 

lub w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały, z zastrzeżeniem, 

że należy uwzględnić terminy, które zostały określone w regulacjach KDPW. 
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Zgodnie z art. 395 § 2 ust. 2 k.s.h. organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale 

zysku (lub o pokryciu straty), oraz o wypłacie dywidendy, jest Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie 

każdego roku obrotowego (art. 395 § 1 k.s.h.). Statut Emitenta nie przewiduje żadnego 

uprzywilejowania co do dywidendy dla akcji imiennych serii A ani wprowadzonych do 

alternatywnego systemu obrotu akcji serii B, C oraz D. Tym samym stosuje się zasady ogólne 

opisane powyżej. Warunki odbioru dywidendy ustalane są zgodnie z zasadami 

znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych. Regulacje w tym zakresie zawiera Dział 

2 Tytułu czwartego Szczegółowych Zasad Działania KDPW - §124, §126, §128 pkt. 1 i 2, §129 

pkt. 1, §130 pkt. 1 i 2 oraz §131. 

Prawo do wypłaty dywidendy jako roszczenie majątkowe nie wygasa i nie może być 

wyłączone, jednakże podlega przedawnieniu. 

Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji już 

posiadanych, tj. prawo poboru  

Prawo to przysługuje akcjonariuszom na podstawie art. 433 § 1 k.s.h. W przypadku nowej 

emisji akcjonariusze Emitenta mają 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. W interesie Spółki, zgodnie z przepisami art. 433 § 2 

k.s.h., po spełnieniu określonych kryteriów walne zgromadzenie może pozbawić 

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. 

Dla pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru konieczne jest zapowiedzenie wyłączenia 

prawa poboru w porządku obrad walnego zgromadzenia. Uchwała w przedmiocie 

wyłączenia prawa poboru dla swojej ważności wymaga większości 4/5 głosów (art. 433 § 2 

k.s.h.). 

Większość 4/5 głosów nie jest wymagana w przypadku, kiedy uchwała o podwyższeniu 

kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję 

finansową (subemitenta), z obowiązkiem ich oferowania akcjonariuszom celem 

umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale. 

Większość 4/5 nie jest również wymagana w przypadku, kiedy uchwała stanowi, iż akcje 

nowej emisji mogą być objęte przez subemitenta w przypadku kiedy akcjonariusze, którym 

służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji (art. 433 § 3 

k.s.h.). 

Prawo do udziału w majątku pozostałym po przeprowadzeniu likwidacji spółki akcyjnej 

W ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, 

ściągając jej wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na spółce i upłynnić majątek 
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spółki, zgodnie z art. 468 § 1 k.s.h. W myśl art. 474 § 1 k.s.h., 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 k.s.h., 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. 

Statut Emitenta nie przewiduje uprzywilejowania w przedmiotowym zakresie. 

Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach 

Akcje mogą być przedmiotem zastawu lub prawa użytkowania ustanowionego przez ich 

właściciela. Zgodnie z § 6 ust. 4 Statutu Spółki zastawnik ani użytkownik nie może 

wykonywać prawa głosu z akcji zastawionych lub obciążonych prawem użytkowania. 

3.4.2 Prawa korporacyjne związane z akcjami Emitenta 

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki 

Na podstawie art. 412 § 1 k.s.h. akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu Spółki.  

Zgodnie z art. 4061 k.s.h. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje 

jedynie osobom, które posiadały akcje Spółki na koniec szesnastego dnia poprzedzającego 

dzień obrad Walnego Zgromadzenia (tzw. record date – dzień rejestracji uczestnictwa w 

walnym zgromadzeniu) oraz zgłosiły żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o 

prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu 

walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji 

(record date) uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 4063 § 2 k.s.h.). 

Na podstawie żądania wydawane jest imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZ 

dla akcjonariusza. Następnie przedmiotowe zaświadczenie przekazywane jest przez 

podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza do KDPW w celu 

sporządzenia przez KDPW i przekazania spółce publicznej zbiorczego wykazu 

uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu z tytułu posiadanych na dzień 

rejestracji uczestnictwa (record date) zdematerializowanych akcji spółki publicznej. 

Na podstawie art. 4063 1 k.s.h. akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo 

uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce 

nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (na szesnaście dni 

przed datą WZ) i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być 
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złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie 

inwestycyjnej. 

W przypadku uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz 

zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, prawo uczestniczenia w 

Walnym Zgromadzeniu spółki przysługuje, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na szesnaście 

dni przed datą Walnego Zgromadzenia. 

Prawo głosu 

Z każdą akcją serii B, C i D Emitenta związane jest prawo do wykonywania jednego głosu na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje serii A posiadają uprzywilejowanie, na mocy którego 

każda akcja serii A Emitenta uprawnia do oddania dwóch głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki.  

Zgodnie z art. 412 § 1 k.s.h akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz 

wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 4121 § 2 k.s.h. w 

spółce publicznej głos może być oddany przez pełnomocnika, jednakże pełnomocnictwo 

powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, lub w postaci elektronicznej. 

Udzielenie pełnomocnictwa nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 4121 § 2 k.s.h.). 

Zgodnie z art. 4113 k.s.h. akcjonariusz może głosować oddzielnie z każdej z posiadanych 

akcji (split voting), jak również, jeżeli uregulowania wewnętrzne Spółki (w ramach 

regulaminu Walnego Zgromadzenia) przewidują taką możliwość to Akcjonariusz Spółki 

może oddać głos drogą korespondencyjną, Ponadto Statut Spółki może dopuszczać 

możliwość udziału akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej (art. 4065 § 1 k.s.h.). W obecnym brzmieniu Statutu, nie jest 

przewidziana powyższa możliwość. 

Prawo żądania sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki 

Zgodnie z art. 410 § 1 k.s.h., niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia należy sporządzić listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w 

walnym zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji Emitenta, które każdy z tych 

uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Lista ta winna być podpisana przez 

Przewodniczącego i przedłożona do wglądu podczas obrad walnego zgromadzenia. 

Zgodnie z art. 410 § 2 k.s.h. na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% 

kapitału zakładowego reprezentowanego na walnym zgromadzeniu, lista obecności 

powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej 3 osób. 

Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. 
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Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

Zgodnie z art. 399 § 3 k.s.h. akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% kapitału 

zakładowego lub co najmniej 50% ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego 

zgromadzenia. 

Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw  

Zgodnie z art. 400 k.s.h. akcjonariusz bądź akcjonariusze posiadający co najmniej 5% 

kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

i umieszczenia w porządku obrad określonych spraw. Żądanie takie akcjonariusz powinien 

złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni 

od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie 

zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza 

przewodniczącego tego zgromadzenia. Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych 

postanowień w tej materii. 

Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

Na podstawie art. 401 § 1 k.s.h Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 

5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie może być zgłoszone w formie elektronicznej. 

Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed 

wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt 

uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. 

Prawo zgłaszania projektów uchwał 

Na mocy art. 401 § 5 k.s.h. każdy akcjonariusz ma prawo podczas Walnego Zgromadzenia 

zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% 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 k.s.h.) 

Prawo żądania zarządzenia tajnego głosowania 

Na podstawie § 24 ust 1 Statutu spółki głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się 

przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, 

bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na 
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wniosek któregokolwiek z akcjonariuszy. Zgodnie z §24 ust 2 Statutu, uchwały w sprawie 

istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu. 

Zgodnie z art. 420 § 2 każdy z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym 

zgromadzeniu ma prawo zażądać zarządzenia tajnego głosowania, niezależnie od 

charakteru podejmowanych uchwał. 

Prawo żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad 

Walnego Zgromadzenia Spółki  

Każdy akcjonariusz jest uprawniony do wydania mu odpisów wniosków w sprawach 

objętych porządkiem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z art. 407 § 

2 k.s.h. Wniosek taki należy złożyć do Zarządu Spółki. Wydanie odpisów wniosków 

powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. 

Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi 

grupami 

Na podstawie art. 385 §§ 3 – 6 k.s.h. wybór Rady Nadzorczej, na wniosek akcjonariuszy 

reprezentujących co najmniej 20% kapitału zakładowego Emitenta, powinien być dokonany 

w drodze głosowania oddzielnymi grupami na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, nawet 

gdy Statut Spółki przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej. 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 oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady 

Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej 

(art. 385 § 5 k.s.h.). Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę 

akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze 

głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze Emitenta, których głosy nie 

zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze 

głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 6 k.s.h.). 

W wymienionych powyżej głosowaniach każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez 

przywilejów lub ograniczeń (art. 385 § 9 k.s.h.). 

Prawo do zgłoszenia wniosku w sprawie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały 

dotyczącej powołania rewidenta ds. szczególnych 

Na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy 

spółki publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, walne zgromadzenie 

może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego (rewident do spraw szczególnych), 

na koszt spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub 

prowadzeniem jej spraw. Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania 
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nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej 

uchwały w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia Emitenta.  

W przypadku gdy walne zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wyżej 

opisanego wniosku wystosowanego przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, albo podejmie ją 

z naruszeniem wymogów formalnych uchwały opisanych w art. 84 ust. 4 Ustawy o ofercie, 

wnioskodawcy mogą w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu 

rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta ds. szczególnych 

Prawo żądania udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących Spółki 

Stosownie do art. 428 § 1 k.s.h. akcjonariusz może zgłosić w trakcie trwania walnego 

zgromadzenia żądanie udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta, jeżeli 

udzielenie takich informacji przez Zarząd jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej 

porządkiem obrad walnego zgromadzenia. Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia 

informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 k.s.h. Zarząd 

powinien w określonych wypadkach odmówić udzielenia informacji. Ponadto zgodnie z art. 

428 § 5 k.s.h. w przypadku zgłoszenia w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia przez 

akcjonariusza Spółki żądania udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta, 

Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, 

jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie 

później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego 

Zgromadzenia. 

W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o 

udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji 

na piśmie. Jeżeli udzielenie odpowiedzi na pytanie akcjonariusza mogłoby wyrządzić 

szkodę Spółce, spółce z nią powiązaną lub spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności 

przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, 

Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji (art. 428 § 6 k.s.h.). 

Zgodnie z art. 6 § 4 i § 5 k.s.h. akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także prawo do 

żądania, aby spółka handlowa będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na 

piśmie, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) 

k.s.h. wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta. 

Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może 

żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki, jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub 

na podstawie porozumień z innymi osobami. 

Akcjonariuszom przysługuje ponadto szereg praw związanych z dokumentacją Emitenta. 

Najważniejsze z nich to: 



 

Dokument Informacyjny Strona 48 

− prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi 

akcyjnej (art. 341 § 7 k.s.h.); 

− prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności 

Emitenta i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady 

Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 § 4 k.s.h.); 

− prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, prawo do żądania 

sporządzenia odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w 

Walnym Zgromadzeniu Spółki, prawo do żądania wydania odpisu wniosków 

w sprawach objętych porządkiem walnego zgromadzenia, prawo do żądania 

przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając 

adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 k.s.h. § 1 i 11); 

− prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz 

prawo do otrzymania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 

421 § 3 k.s.h.); 

− prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem 

lub przekształceniem Emitenta (art. 505, 540 i 561 k.s.h.). 

Prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia 

informacji 

Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji ma 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 k.s.h.) lub o zobowiązanie 

Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym 

Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 4 k.s.h. (art. 429 § 2 k.s.h.). 

Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego 

Zgromadzenia Spółki 

W przypadku gdy uchwała jest sprzeczna ze statutem Spółki bądź dobrymi obyczajami i 

godzi w interesy Emitenta lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza stosownie do art. 

422 § 1 k.s.h., akcjonariusz może wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie 

uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenia Spółki. Do wystąpienia z powództwem 

uprawniony jest: 

− zarząd, rada nadzorcza oraz poszczególnym członkom tych organów, 

− akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia, a 

po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu, 

− akcjonariusz bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym 

Zgromadzeniu, 

− akcjonariusz, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże 

jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też 
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powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego Walnego 

Zgromadzenia.  

Zgodnie z art. 424 § 2 k.s.h. 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. 

Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym 

osobom, które wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 k.s.h.) 

W przypadku wyrządzenia szkody Emitentowi przez członków organów statutowych 

Spółki lub inną osobę każdy akcjonariusz lub osoba której służy inny tytuł uczestnictwa w 

zyskach lub w podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej 

Emitentowi, a osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się w takiej 

sytuacji na uchwałę Walnego Zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na dokonane 

przez Emitenta zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie, jeżeli Emitent nie wytoczy 

powództwa o naprawienie wyrządzonej mu szkody w terminie roku od dnia ujawnienia 

czynu wyrządzającego szkodę.  

Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały 

Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą 

Akcjonariusze, uprawnieni do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego 

Zgromadzenia Spółki, mogą również na mocy art. 425 § 1 k.s.h. wystąpić przeciwko Spółce z 

powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki 

sprzecznej z ustawą. 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. 

Prawo do żądania wydania imiennego świadectwa depozytowego i imiennego 

zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

Zgodnie z art. 328 § 6 k.s.h. akcjonariuszom spółki publicznej, posiadającym 

zdematerializowane akcje Emitenta przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa 

depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów 

wartościowych oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu Spółki. 

Akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje 

natomiast roszczenie o wydanie dokumentu akcji. Roszczenie o wydanie dokumentu akcji 

zachowują Akcjonariusze posiadający akcje Emitenta, które nie zostały zdematerializowane. 
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3.5 Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do 
wypłaty dywidendy w przyszłości 

Zgodnie z art. 395 k.s.h., 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 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie ustala w uchwale o podziale zysku za ostatni rok obrotowy wysokość 

dywidendy, dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy (art. 348 

§ 3 k.s.h.). 

Jeżeli walne zgromadzenie, które ma obowiązek zebrać się do 30.06.2012r zdecyduje o 

podziale zysku za okres 19 sierpnia 2010 do 31 grudnia 2011 rok, wówczas akcje serii B, C i D 

będą uczestniczyć w wypłacie dywidendy wypłacanej z zysku wypracowanego w tym 

okresie. 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Zarząd Emitenta będzie rekomendował 

akcjonariuszom niewypłacenie dywidendy w ciągu najbliższych 3 lat. Zyski będą 

reinwestowane w celu zoptymalizowania rozwoju Spółki. Ostateczna decyzja o wypłacie 

dywidendy w najbliższych latach uzależniona będzie od potrzeb inwestycyjnych Spółki oraz 

jej zapotrzebowania na środki finansowe.  

3.6 Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych 
z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi 
Dokumentem Informacyjnym, w tym wskazanie płatnika 
podatku 

W Dokumencie Informacyjnym zostały opisane jedynie ogólne zasady opodatkowania 

dochodów związanych z posiadaniem akcji. Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem 

szczegółowych odpowiedzi powinni skorzystać z porad świadczonych przez doradców 

podatkowych. 

3.6.1 Opodatkowanie dochodów osób fizycznych 

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu 

dywidendy odbywa się według następujących zasad, określonych przez przepisy ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych: 

− podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy, 

− przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi 

na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób 
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fizycznych (art. 30a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych), 

− podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt. 4 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), 

− płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca 

kwotę podatku z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek 

właściwego dla płatnika urzędu skarbowego. Zgodnie ze stanowiskiem 

Ministerstwa Finansów, sformułowanym w piśmie z dnia 5 lutego 2002 r. 

skierowanym do KDPW, płatnikiem tym jest biuro maklerskie prowadzące 

rachunek papierów wartościowych osoby fizycznej, której wypłacana jest 

dywidenda. 

Opodatkowanie osób fizycznych w związku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie 

papierów wartościowych 

Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia 

papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z 

nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość 

prawną (...) podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest 

odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz 

realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych 

tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. 

Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, jest: 

− różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia 

papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na 

podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt. 38, z zastrzeżeniem 

art. 24 ust. 13 i 14, 

− różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw 

wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt. 1 lit. b 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania 

przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a, 

− różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia 

pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich 

wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie 

art. 23 ust. 1 pkt. 38a, 

− różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia 

udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania 
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przychodów, kreślonymi na podstawie art. 22 ust. 1f pkt. 1 lub art. 23 ust. 1 

pkt. 38, 

− różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach 

mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za 

wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego 

zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na 

podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta w roku podatkowym. 

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o 

którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów 

wartościowych, i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a 

także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w 

spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach 

mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład 

niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć 

należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 ustawie o podatku dochodowym od osób 

fizycznych). 

Zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie 

stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub 

niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez 

podatnika zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów 

podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji 

podatkowej. 

3.6.2 Opodatkowanie dochodów osób prawnych 

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w przepisie art. 10 ust. 1 definiuje 

pojęcie „dochodu z udziału w zyskach osób prawnych”. Stosownie do zawartej tam regulacji 

dochodem z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b 

Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest dochód faktycznie uzyskany z 

akcji, w tym także: dochód z umorzenia akcji, dochód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji na 

rzecz spółki – w celu umorzenia tych akcji, wartość majątku otrzymanego w związku z 

likwidacją osoby prawnej, dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego 

oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych 

kapitałów osoby prawnej. 

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych do przychodów z tytułu umorzenia akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z 

odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu umorzenia tych akcji oraz wartości majątku 

otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, nie zalicza się kwot w tej części, która 
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stanowi koszt nabycia bądź objęcia, odpowiednio, umarzanych lub unicestwianych 

w związku z likwidacją akcji. Dochody (przychody) z powyższych źródeł, ewentualnie po 

pomniejszeniu o kwoty nie stanowiące przychodów, określone w art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy 

o podatku dochodowym od osób prawnych, opodatkowane są, zgodnie z art. 22 ust. 1 

Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zryczałtowanym podatkiem w 

wysokości 19% uzyskanego przychodu. 

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według następujących 

zasad, określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych: 

− podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych 

przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę 

lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 

19% uzyskanego przychodu 

− zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz 

inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółek, które łącznie spełniają 

następujące warunki (art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych): 

− wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach 

osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, 

mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

− uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu 

udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt. 1, jest spółka 

podlegająca w Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita 

Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie 

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na 

miejsce ich osiągania, 

− spółka, o której mowa w pkt. 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% 

udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt. 1, 

− odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z 

tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest: 

− spółka, o której mowa w pkt. 2, albo 

− zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt. 2. 

Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z 

dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających 

siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce 
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wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w pkt. 3, nieprzerwanie przez okres 

dwóch lat. 

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego 

posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w pkt. 3, przez spółkę uzyskującą 

dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów 

(przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), 

w wysokości określonej w pkt. 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa 

w pkt. 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów 

(przychodów) określonych powyżej w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki 

nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze 

zwolnienia. 

Płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę 

ryczałtowanego podatku dochodowego z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na 

rachunek właściwego dla podatnika urzędu skarbowego (art. 26 Ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych). 

Opodatkowanie osób prawnych w związku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie 

papierów wartościowych 

Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży papierów wartościowych podlegają 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania 

jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży 

papierów wartościowych, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi 

na nabycie lub objęcie papierów wartościowych. Dochód ze sprzedaży papierów 

wartościowych łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach 

ogólnych. 

Zgodnie z art. 25 Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które 

sprzedały papiery wartościowe, zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu 

dochodu w składanej co miesiąc deklaracji podatkowej o wysokości dochodu lub straty, 

osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania na rachunek właściwego 

urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku 

roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od 

dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za 

poprzednie miesiące tego roku. 

Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), 

określony w art. 25 ust. 6-7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 
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Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie 

stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub 

niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez 

podatnika zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów 

podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji 

podatkowej. 

3.6.3 Opodatkowanie dochodów (przychodów) podmiotów zagranicznych 

Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku u źródła w wysokości 19% przychodu 

spoczywa na podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych podmiotu 

zagranicznego w przypadku, gdy kwoty związane z udziałem w zyskach osób prawnych 

wypłacane są na rzecz inwestorów zagranicznych, którzy podlegają w Polsce 

ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli: 

− osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

siedziby lub zarządu (art. 3 ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych) i 

− osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

miejsca zamieszkania (art. 3 ust. 2a Ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych). 

Jednak zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu 

dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta osiąganych przez inwestorów 

zagranicznych mogą być zmienione postanowieniami umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i krajem miejsca siedziby lub 

zarządu osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej. 

W przypadku gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady 

opodatkowania dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych, wiążące są postanowienia tej umowy i wyłączają one stosowanie przywołanych 

powyżej przepisów polskich ustaw podatkowych.  

Jednakże, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 

zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia 

podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest 

możliwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów 

podatkowych uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez 

właściwy organ administracji podatkowej. W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 30a 

ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie stawki podatku 

wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo 

niepobranie podatku jest możliwe, pod warunkiem uzyskania od podatnika certyfikatu 

rezydencji. 
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Artykuł 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od 

podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu 

udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

− wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach 

osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, 

mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

− uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu 

udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt. 1, jest spółka 

podlegająca w Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita 

Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie 

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na 

miejsce ich osiągania, 

− spółka, o której mowa w pkt. 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% 

udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt. 1, 

− odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z 

tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest: 

− spółka, o której mowa w pkt. 2, albo 

− zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt. 2. 

Zwolnienie to ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody 

(przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 

mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) 

w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w pkt. 3, nieprzerwanie 

przez okres dwóch lat. 

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego 

posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w pkt. 3, przez spółkę uzyskującą 

dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów 

(przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), 

w wysokości określonej w pkt. 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa 

w pkt. 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów 

(przychodów) określonych powyżej w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki 

nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze 

zwolnienia. 

Emitent bierze odpowiedzialność za potrącenie podatków u źródła, w przypadku gdy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym umowami o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, wypłacane przez niego na rzecz inwestorów zagranicznych kwoty 
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dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegają 

opodatkowaniu w Polsce. 

3.6.4 Podatek od spadków i darowizn 

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w 

drodze spadku lub darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych z 

posiadaniem papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i 

darowizn, jeżeli: 

− w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub 

obdarowany był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

− prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju 

pokrewieństwa lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą 

i spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą i obdarowanym. 

3.6.5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalania się od 

podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi: 

− firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, 

− dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm 

inwestycyjnych, 

− dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, 

− dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz 

zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy 

w ramach obrotu zorganizowanego 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi. 

Zgodnie z definicją obrotu zorganizowanego zawartą w art. 3 pkt 9 Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi, przez obrót zorganizowany rozumie się obrót papierami 

wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym albo w Alternatywnym Systemie Obrotu. 

W związku z czym obrót instrumentami finansowymi Emitenta jest zwolniony z podatku od 

czynności cywilnoprawnych. 
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W innych przypadkach, zbycie praw z papierów wartościowych podlega opodatkowaniu 

podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych 

papierów wartościowych (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy o podatku od czynności 

cywilnoprawnych). W takiej sytuacji, zgodnie z art. 4 pkt. 1 Ustawy o podatku od czynności 

cywilnoprawnych, kupujący zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności 

cywilnoprawnych. 

3.6.6 Odpowiedzialność płatnika podatku 

Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 

(tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) płatnik, który nie wykonał ciążącego na 

nim obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym 

terminie organowi podatkowemu - odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany 

a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. 

Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności 

płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, 

albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. 
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4 Dane o Emitencie 

4.1 Nazwa, forma prawna, kraj siedziby i adres Emitenta wraz 
z numerami telekomunikacyjnymi oraz identyfikatorem według 
właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numeru według 
właściwej identyfikacji podatkowej 

Tabela 6 Podstawowe dane o Emitencie 

Firma: Emmerson Capital 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Siedziba: Warszawa 

Adres: Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa 

Telefon: 22 828 92 96 

Faks: 22 530 12 01 

Adres poczty elektronicznej: biuro@emmersoncapital.pl  

Adres strony internetowej: www.emmersoncapital.pl 

NIP: 527 26 37 300 

REGON: 142527214 

KRS: 0000373802 
Źródło: Emitent 

4.2 Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony 

Zgodnie z § 3 statutu Spółki czas trwania Emitenta jest nieograniczony.  

4.3 Wskazanie przepisów prawa na podstawie których został 
utworzony Emitent 

Emitent został utworzony na mocy aktu zawiązania Spółki podjętego w dniu 19 sierpnia 

2010 r. Rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 21 grudnia 2010 

r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m. ST. Warszawa w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy KRS. 

Emitent powstał na podstawie Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. 

(Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) i działa zgodnie z jej zapisami. 
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4.4 Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do 
właściwego rejestru a w przypadku gdy Emitent jest podmiotem, 
którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia – 
przedmiot i numer zezwolenia oraz wskazanie organu, który je 
wydał 

Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sadowego w dniu 21 grudnia 2010 roku wydał postanowienie o wpisie Emitenta do 

Krajowego Rejestru Sadowego. 

4.5 Krótki opis historii Emitenta 

� 19 sierpnia 2010. Roku – zawiązanie spółki akcyjnej pod firmą Emmerson Capital 

S.A. 

� 21 grudnia 2010 roku – Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawa w Warszawie XII 

Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu Emitenta do KRS. 

� 28 styczeń 2011 roku – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Emmerson 

Capital S.A. podjęło uchwałę nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki w drodze emisji akcji serii C oraz uchwałę nr 3 w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D.  

� 31 marca 2011 roku – Emitent podpisał umowę z Emmerson S.A. na mocy której 

nastąpiła sprzedaż wierzytelności pieniężnej w wysokości 2.352.666,19 zł 

przysługującej Emmerson S.A. wobec EM – Inwestycje 2 Sp. z o.o.  

� 31 marca 2011 roku – Na mocy umowy podpisanej z Emmerson S.A. Spółka weszła w 

posiadanie 100% udziałów w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na 

zgromadzeniu wspólników spółki EM-Inwestycje 2 Sp. z o.o. 

� 29 kwiecień 2011 roku – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w 

drodze emisji akcji serii C (na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznia 2011r) oraz w drodze emisji akcji serii D (na 

podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 

stycznia 2011r). 

4.6 Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych 
Emitenta oraz zasad ich tworzenia 

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych kapitał zakładowy (podstawowy) spółki akcyjnej 

powinien wynosić co najmniej 100.000 zł. 

Zgodnie ze Statutem Spółki, Emitent tworzy następujące kapitały: 

− kapitał zakładowy, 

− kapitał zapasowy, 
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− kapitał rezerwowy, 

− inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia 

Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta na dzień sporządzenia Dokumentu 

Informacyjnego wynosi 1.050.000,00 zł i dzieli się w następujący sposób: 

− 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych 

serii A o wartości nominalnej 0,10 zł; 

− 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o 

wartości nominalnej 0,10 zł; 

− 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 

nominalnej 0,10 zł; 

− 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o 

wartości nominalnej 0,10 zł.  

Kapitał podstawowy jest wskazywany w bilansie w wysokości wartości nominalnej objętych 

i zarejestrowanych akcji. 

W kapitale zapasowym ujmowane są nadwyżki środków pozyskanych z emisji ponad 

wartość nominalną akcji objętych w drodze emisji, bądź mogą na niego składać się środki 

finansowe przeznaczone z zysku z lat poprzednich. 

Ponadto na kapitał własny Emitenta mogą się składać: 

− Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny – ujmowane są tu różnice kapitałowe 

powstałe w wyniku zbycia lub nabycia składników majątku trwałego. 

− Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe – gromadzone są tu specjalne 

środki, najczęściej przeznaczone z zysku, na inwestycje bądź inne cele 

ustalone przez Walne Zgromadzenie Spółki 

− Zysk (strata) z lat ubiegłych – w tej pozycji wykazuje się wysokość 

niepokrytych strat bądź wysokość niepodzielonego zysku z lat poprzednich 

− Zysk (strata) netto – jest to wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy. 

Tabela 7 Kapitał własny Emitenta (stan na dzień 16.05.2011 r.)  

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA 16.05.2011r.  

Kapitał (Fundusz ) podstawowy 1.050.000,00 

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-) 0,00 

Kapitał (Fundusz) zapasowy 10.779.021,00 

Kapitał (Fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 

Zysk (strata) z lat ubiegłych 500.940,37 

Zysk (strata) netto 0,00 
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Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-) 0,00 

Kapitał (Fundusz) własny 12.329.961,37 
Źródło: Emitent 

4.7 Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości. Do Spółki nie wniesiono żadnych 

wkładów niepieniężnych. 

4.8 Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego 
w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji 
zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w 
przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości 
warunkowego podwyższenia  kapitału zakładowego oraz 
terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji 

Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje ani obligacji z prawem 

pierwszeństwa do objęcia akcji. 

4.9 Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które 
na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do 
podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału 
docelowego może być podwyższony kapitał zakładowy, jak 
również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w 
terminie ważności Dokumentu Informacyjnego może być jeszcze 
podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie 

Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia dla Zarządu Spółki w materii podwyższenia 

kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.  

4.10 Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub 
były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane 
w związku z nimi kwity depozytowe 

Instrumenty finansowe Emitenta dotychczas nie były i nie są przedmiotem obrotu na 

żadnym rynku papierów wartościowych. Emitent również nie wystawił kwitów 

depozytowych. 
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4.11 Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub 
kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego 
działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy 
kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdego z nich co 
najmniej nazwy, formy prawnej, siedziby, przedmiotu 
działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej 
liczbie głosów 

4.11.1 Powiązania pomiędzy członkami organów i akcjonariuszami Emitenta a 

Autoryzowanym Doradcą 

Pomiędzy Emitentem (lub osobami wchodzącymi w skład organów Emitenta i głównymi 

akcjonariuszami) a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego 

organów) zachodzą następujące powiązania majątkowe, organizacyjne i personalne: 

− WDM Capital S.A. (akcjonariusz, posiadający na dzień sporządzenia 

Dokumentu Informacyjnego 19% udziału w kapitale zakładowym i 25% 

udział w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta) jest podmiotem 

wchodzącym w skład grupy kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A., w 

skład której wchodzi również Autoryzowany Doradca. 

− Pan Grzegorz Wojtylak, który pełni funkcję Prezesa Zarządu WDM 

Autoryzowany Doradca Sp. z o.o. jest także członkiem Rady Nadzorczej 

Emitenta. 

Oprócz wskazanych powyżej, nie występują żadne inne powiązania majątkowe, 

organizacyjne i personalne pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów 

Emitenta a Autoryzowanym Doradcą lub osobami wchodzącymi w skład organów 

Autoryzowanego Doradcy. 

Poza wskazanymi powyżej powiązaniami, nie występują żadne inne powiązania kapitałowe, 

organizacyjne lub rodzinne o istotnym wpływie na działalność Spółki. 

4.11.2 Powiązania pomiędzy członkami organów Emitenta, a akcjonariuszami 

Emitenta 

Pomiędzy Emitentem, lub osobami wchodzącymi w skład organów Emitenta, a głównymi 

akcjonariuszami zachodzą następujące powiązania majątkowe, organizacyjne i personalne: 

− Pan Marek Krajewski, który pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

Emitenta, jest także Prezesem Zarządu Emmerson S.A. (akcjonariusza Spółki, który 

posiada na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego 25,62% udział w kapitale 

zakładowym Emitenta i 26,27% głosach na Walnym Zgromadzeniu). Jednocześnie 
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Pan Marek Krajewski jest akcjonariuszem Spółki posiadającym 14% udział w kapitale 

zakładowym Emitenta i 15% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu, 

− Pan Rafał Ignaszewski, który jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta jest także 

wiceprezesem Zarządu Emmerson S.A. (akcjonariusza Spółki, który posiada na dzień 

sporządzenia Dokumentu Informacyjnego 25,62% udział w kapitale zakładowym 

Emitenta i 26,27% głosach na Walnym Zgromadzeniu). Jednocześnie Pan Rafał 

Ignaszewski jest akcjonariuszem Spółki posiadającym 1,4% udział w kapitale 

zakładowym Emitenta i 1,16% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu, 

− Pan Aleksander Skirmuntt, który jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta jest 

członkiem Zarządu Spółki Emmerson S.A. (akcjonariusza Spółki, który posiada na 

dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego 25,62% udział w kapitale 

zakładowym Emitenta i 26,27% głosach na Walnym Zgromadzeniu). Jednocześnie 

Pan Aleksander Skirmuntt jest akcjonariuszem Spółki posiadającym 1,4% udział w 

kapitale zakładowym Emitenta i 1,16% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu, 

4.11.3 Powiązania w Grupie Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. 

Powiązania kapitałowe pomiędzy Domem Maklerskim WDM S.A., WDM Autoryzowany 

Doradca Sp. z o.o. (dawniej: CEE Capital Sp. z o.o.) oraz WDM Capital S.A. (dawniej: 

Privilege Capital Management S.A.) 

Dom Maklerski WDM S.A. z siedzibą we Wrocławiu posiada 100% udziału w kapitale 

zakładowym i 100% udziału w głosach na zgromadzeniu wspólników WDM Autoryzowany 

Doradca Sp. z o.o. (Autoryzowany Doradca). 

Dom Maklerski WDM S.A. z siedzibą we Wrocławiu posiada 100% udziału w kapitale 

zakładowym i 100% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu WDM Capital S.A. (jeden 

z głównych akcjonariuszy Emitenta). 

Powiązania pomiędzy członkami organów Domu Maklerskiego WDM S.A., a członkami 

organów zarządzających i nadzorczych WDM Capital S.A. i WDM Autoryzowany Doradca 

Sp. z o.o.: 

− Pan Wojciech Gudaszewski, Prezes Zarządu Domu Maklerskiego WDM  S.A. 

jest również Wiceprezesem Zarządu WDM Capital S.A. (jeden z głównych 

akcjonariuszy Emitenta). 

− Pan Adrian Dzielnicki, Wiceprezes Zarządu Domu Maklerskiego WDM  S.A. 

jest również Prezesem Zarządu WDM Capital S.A. (jeden z głównych 

akcjonariuszy Emitenta). 

− Pan Janusz Zawadzki, Członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego WDM  

S.A., jest również Członkiem Rady Nadzorczej WDM Capital S.A. (jeden z 

głównych akcjonariuszy Emitenta). 
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− Pan Krzysztof Piotrowski Członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego 

WDM  S.A., jest również Członkiem Rady Nadzorczej WDM Capital S.A. 

(jeden z głównych akcjonariuszy Emitenta). 

4.11.4 Spółki zależne 

Firma: EM-INWESTYCJE 2 SP. Z O. O.  

Siedziba: Warszawa 

Adres: AL. JANA PAWŁA II 27; 00-867 Warszawa 

NIP 525-23-13-818 

REGON 015826607 

KRS KRS 0000284507. 

Sąd Rejestrowy 

zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, 

XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 

Kapitał zakładowy 50.000,00 zł. 
Źródło: Emitent 

Skład Zarządu  

Pan Marcin Lichosik – Prezes Zarządu  

Udział Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów  

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent posiada 100% udziału w 

kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników spółki EM-

Inwestycje 2 Sp. z o.o. 

Przedmiot działalności  

Głównym przedmiotem działalności jest wykonywanie robót ogólnobudowlanych.  
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4.12 Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach, 
wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz 
udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług 
albo, jeżeli to istotne, poszczególnych produktów, towarów 
i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy 
kapitałowej Emitenta, w podziale na segmenty działalności 

4.12.1 Przedmiot działalności 

Przedmiotem działalności Spółki jest nabywanie na własny rachunek nieruchomości na 

terenie całej Polski w celu ich dalszej odsprzedaży.  

W ramach prowadzonej działalności Spółka: 

− monitoruje i analizuje koniunkturę we wszystkich segmentach rynku nieruchomości; 

− wyszukuje nieruchomości z potencjalnie największą stopą zwrotu z 

zainwestowanego kapitału, przy minimalnym ryzyku inwestycyjnym; 

− nabywa najbardziej atrakcyjne nieruchomości na rachunek własny ze środków 

pozyskanych od inwestorów; 

− sprzedaje nieruchomości z zyskiem w optymalnej sytuacji rynkowej; 

− jako priorytet traktuje bezpieczeństwo inwestycji. 

W szczególności Spółka planuje: 

− nabywać nieruchomości mieszkaniowe na rynku pierwotnym na wczesnym etapie 

inwestycji deweloperskiej i ich odsprzedaży w końcowym etapie inwestycji bądź po 

oddaniu budynku do użytku; 

− nabywać nieruchomości komercyjne w celu ich dalszej odsprzedaży lub z 

przeznaczeniem na wynajem; 

− nabywać nieruchomości gruntowe – zarówno grunty rolne jak i budowlane, z 

możliwością przekształcenia gruntów rolnych na grunty budowlane. W ramach 

czynności poprzedzających sprzedaż gruntów Spółka zamierza dokonać 

odpowiednich przekształceń gruntów, podziału gruntów, uzgodnienie planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz uzgodnienie oraz podłączenie przyłączy i 

mediów.  

Główni akcjonariusze – Emmerson S.A. oraz WDM Capital S.A. - wnoszą do Spółki 

kompetencje i doświadczenie w branży nieruchomości oraz na rynku kapitałowym.  

Emmerson S.A. jest jedną z największych i najbardziej rozpoznawalnych polskich spółek 

zajmujących się doradztwem i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.  
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WDM Capital S.A. to ramię inwestycyjne grupy kapitałowej Domu Maklerskiego WDM 

S.A. (posiada akcje m.in. w spółkach: BIO-MED Investors S.A., Astoria Capital S.A., Black 

Pearl Capital S.A.).  

Systematyczna analiza rynku nieruchomości oraz długoletnia działalność Emmerson S.A. na 

tym rynku zapewnia dobrą orientację we wszystkich jego segmentach. Dzięki temu Emitent 

jest w stanie realnie ocenić atrakcyjność danego segmentu rynku pod kątem inwestycyjnym.  

4.12.2 Komitet Inwestycyjny  

Zadaniem Komitetu Inwestycyjnego Emmerson Capital S.A jest opiniowanie przystąpienia 

Spółki do określonego projektu inwestycyjnego. Równocześnie Komitet Inwestycyjny 

opiniuje aktualną i planowaną strukturę portfela inwestycyjnego Emitenta uwzględniając 

aktualną sytuację na rynku nieruchomości i możliwe zaangażowanie Spółki w poszczególne 

projekty.  

 Komitet Inwestycyjny złożony jest ze specjalistów Emmerson Capital S.A. oraz specjalistów 

z grupy Domu Maklerskiego WDM S.A. W jego skład wchodzą:  

Tadeusz Popławski  

Posiada długoletnie doświadczenie na rynku nieruchomości. Współpracował z wieloma 

inwestorami i deweloperami szczególnie w zakresie komercjalizacji gruntów 

inwestycyjnych. 

W Spółce nadzoruje proces wyszukiwania nieruchomości oraz oceny ich atrakcyjności 

inwestycyjnej przy pomocy odpowiednich struktur i narzędzi badawczych, zwłaszcza we 

współpracy z Działem Badań i Analiz Emmerson S.A. i Emmerson Evaluation S.A. 

Marek Krajewski 

Założyciel i główny akcjonariusz Emmerson S.A. Posiada licencję pośrednika w obrocie 

nieruchomościami (nr 1214). Jako Prezes Emmerson S.A. zarządza jedną z największych i 

najbardziej rozpoznawalnych polskich spółek na rynku nieruchomości, której oferta 

produktowa dotyczy kluczowych segmentów rynku nieruchomości: nowe inwestycje 

mieszkaniowe (rynek pierwotny), nieruchomości mieszkaniowe (rynek wtórny), 

nieruchomości komercyjne, zarządzanie nieruchomościami, wyceny i analizy rynku 

nieruchomości, doradztwo finansowe, inwestowanie w nieruchomości.  

W ramach Komitetu Inwestycyjnego Emitenta odpowiada za opiniowanie potencjalnych 

projektów inwestycyjnych oraz nadzoruje ich wykonanie.  
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Aleksander Skirmuntt  

Współzałożyciel i akcjonariusz Emmerson S.A. Posiada licencję pośrednika w obrocie 

nieruchomościami (nr 1213). Specjalizuje się w komercjalizacji inwestycji mieszkaniowych. 

W Spółce odpowiedzialny jest za doradztwo inwestycyjne oraz analizy projektów 

inwestycyjnych. W ramach usług świadczonych na rzecz Spółki przez Emmerson S.A. jest 

odpowiedzialny za marketing i reklamę nieruchomości.  

Wojciech Gudaszewski  

Współzałożyciel i akcjonariusz Domu Maklerskiego WDM S.A.. Posiada licencję Maklera 

Papierów Wartościowych, Doradcy Inwestycyjnego, CFA (Chartered Financial Analyst) oraz 

licencję PRM (Professional Risk Manager). W ramach Komitetu Inwestycyjnego Spółki 

odpowiedzialny jest za doradztwo inwestycyjne oraz opiniowanie projektów 

inwestycyjnych. 

Adrian Dzielnicki  

Współzałożyciel i akcjonariusz Domu Maklerskiego WDM S.A. Posiada licencje Maklera 

Papierów Wartościowych oraz CFA (Chartered Financial Analyst). W ramach Komitetu 

Inwestycyjnego Spółki odpowiedzialny jest za doradztwo inwestycyjne oraz opiniowanie 

projektów inwestycyjnych. 

Ostateczną decyzję w sprawie prowadzonych inwestycji portfelowych podejmuje Zarząd 

Emitenta na podstawie rekomendacji wydanej przez Komitet Inwestycyjny.  

Ponadto na podstawie §17 ust 11 pkt. 9 Statutu Spółki zakup nieruchomości musi być 

poprzedzony uchwałą Rady Nadzorczej, w której po zapoznaniu się z pełną dokumentacją 

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na realizację inwestycji. 

4.12.3 Projekty inwestycyjne w trakcie realizacji 

Nieruchomości mieszkaniowe 

� Spółka zawarła umowy przedwstępne i realizacyjne dotyczące 7 mieszkań o łącznej 

powierzchni ok. 430 m2 w ekskluzywnym apartamentowcu w centrum Warszawy - 

inwestycja OXYGEN. Planowany termin oddania budynku do użytku to maj 2013 

roku.  

� Spółka zawarła umowy o wybudowanie budynku i przedwstępne umowy kupna 

samodzielnego lokalu dotyczące 7 mieszkań w inwestycji Apartamenty Górczyno w 

Poznaniu o łącznej powierzchni 368 m2. Zakończenie budowy i oddanie lokali do 

użytku przewidziane jest na I kwartał 2012 roku.  
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Nieruchomości komercyjne 

� 4-kondygnacyjny budynek biurowy we Wrocławiu (Krzyki-Gaj), w zabudowie 

wolnostojącej o powierzchni 883 m2; 

Grunty budowlane 

� Grunt budowlany w Gdyni o powierzchni 734 m2, przeznaczenie terenu - zabudowa 

jednorodzinna, bliźniacza z możliwością wydzielenia czterech lokali mieszkalnych.  

� Niezabudowana, ogrodzona działka budowlana w dzielnicy Wrocławia na 

Ołtaszynie. Powierzchnia 6.202m2, z przeznaczeniem wg MPZP pod budownictwo 

jednorodzinne, w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej. Nieruchomość położona 

jest wśród niewysokiej zabudowy kameralnych osiedli, w zielonym, spokojnym 

otoczeniu, z jednoczesnym dobrym skomunikowaniem z jego centrum.  

4.12.4 Horyzont czasowy inwestycji 

Inwestycje na rynku nieruchomości należą do inwestycji długoterminowych. Wynika to 

m.in. z cyklu koniunkturalnego na rynku nieruchomości oraz terminów realizacji projektów 

budowlanych. W przypadku inwestycji realizowanych przez Emitenta horyzont czasowy 

jest ustalany indywidualnie dla każdej inwestycji, uwzględniając obecną i spodziewaną 

sytuację na rynku nieruchomości, specyfikę danej nieruchomości oraz oczekiwaną stopę 

zwrotu z inwestycji.  

W przypadku nieruchomości mieszkaniowych - horyzont czasowy jest uzależniony od 

planowanego terminu zakończenia prac budowlanych przez dewelopera i oddania budynku 

do użytku, gdyż Spółka nabywa nieruchomości mieszkaniowe na rynku pierwotnym, na 

wczesnym etapie inwestycji deweloperskiej i planuje ich odsprzedaż w końcowym etapie 

inwestycji bądź po oddaniu budynku do użytku; Spółka zakłada horyzont czasowy 

inwestycji mieszkaniowych nie dłuższy niż 2 lata.  

Spółka nabywa nieruchomości komercyjne w celu ich dalszej odsprzedaży lub z 

przeznaczeniem na wynajem. Nieruchomości komercyjne przeznaczone na wynajem – 

decyzja o zakupie nieruchomości komercyjnych oparta jest na atrakcyjności lokalizacji oraz 

budynku. Spółka oczekuje uzyskania przychodów w ramach inwestycji z wpłat z umów 

najmu, a nie ze sprzedaży nieruchomości. Spółka zalicza inwestycje w tym zakresie do 

inwestycji długoterminowych.  

W przypadku nieruchomości komercyjnych z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży 

Spółka zamierza przeprowadzić modernizację i remonty nieruchomości, w celu zwiększenia 

wartości i standardu nieruchomości. W oczekiwaniu na otrzymanie satysfakcjonujących 

ofert kupna Spółka dopuszcza możliwość przeznaczenia wskazanych nieruchomości pod 

wynajem. Zakładany horyzont czasowy inwestycji wynosi nie więcej niż 3 lata. 
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Grunty budowlane są nabywane przez Spółkę w celu ich dalszej odsprzedaży. W zależności 

od specyfiki określonego gruntu, horyzont czasowy inwestycji wynosi od kilku miesięcy do 

2 lat.  

Spółka nie wyklucza wydłużenia horyzontu czasowego inwestycji w przypadku 

pogorszenia się sytuacji na rynku nieruchomości i niemożności wyjścia z inwestycji.  

4.12.5 Strategia rozwoju 

Celem strategicznym Spółki jest zbudowanie silnej, rozpoznawalnej i prestiżowej marki 

kojarzącej się z atrakcyjnymi inwestycjami na rynku nieruchomości, które zapewniają roczną 

stopę zwrotu na portfelu inwestycji (IRR) w wysokości powyżej średniej dla spółek 

notowanych na GPW. Planowany jest średnioroczny przyrost wartości aktywów funduszu 

w tempie minimum 25%, w latach 2011-2015. 

Powyższa strategia realizowana będzie poprzez: 

− zaangażowanie spółki na rynku nieruchomości w formie inwestycji w 

zdywersyfikowany portfel projektów nieruchomościowych (grunty, 

mieszkania, biura, powierzchnia handlowa); 

− wykorzystanie wsparcia i doświadczenia kadry zarządzającej zespołu grupy 

Emmerson S.A. oraz DM WDM SA; 

− intensywne działania na rzecz dynamicznego wzrostu wyników finansowych 

spółki. 

4.12.6  Otoczenie rynkowe Emitenta 

Rynek nieruchomości mieszkaniowych 

Według danych GUS, w okresie styczeń-maj 2011 r. oddano do użytkowania 45.825 

mieszkań, tj. o 14,9% mniej niż w 2010 r. i o 28,7% mniej w porównaniu z okresem styczeń-

maj 2009 r. 

W okresie styczeń-maj 2011 r. odnotowano spadek liczby mieszkań, których budowę 

rozpoczęto. W ciągu pięciu miesięcy br. rozpoczęto budowę 64.070 mieszkań, tj. o 3,8% mniej 

niż w analogicznym okresie ub. roku, ale o 21,7% więcej w porównaniu z 2009 r. W okresie 

styczeń-maj br. odnotowano wzrost liczby mieszkań, na których budowę wydano 

pozwolenia o 4,3%, wobec spadku o 11,1% w 2010 roku. 

Największy udział (61,6%) w przyroście nowych zasobów mieszkaniowych mieli inwestorzy 

indywidualni. W okresie styczeń-maj 2011 r. wybudowali 28.242 mieszkania, tj. o 2,6% więcej 

niż przed rokiem. W tej grupie inwestorów odnotowano nieznaczny wzrost zainteresowania 

uzyskiwaniem pozwoleń na budowę. Otrzymano pozwolenia na budowę 39 886 mieszkań, 
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tj. o 0,1% więcej niż przed rokiem. Odnotowano również wzrost liczby mieszkań, których 

budowę rozpoczęto – 38.164 mieszkania, tj. o

Wykres 1 Budownictwo mieszkaniowe w Polsce w latach 2000

Źródło: GUS; *Dane za okres styczeń – maj 2011

Deweloperzy w okresie styczeń

ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania), tj.

W ciągu pięciu miesięcy br. w tej grupie inwestorów rozpoczęto budowę 23

tj. o 13,3% mniej niż w 2010 r. Wzrosła natomiast liczba mieszkań, na których budowę 

uzyskano pozwolenia – 27 094, tj. o 13,6%.

Spółdzielnie mieszkaniowe w okresie pięciu miesięcy 2011

mieszkań, tj. o 58,2% mniej niż przed rokiem. Mniejsza była również liczba pozwoleń 

uzyskanych przez spółdzielnie mieszkaniowe 

przed rokiem oraz liczba rozpoczętych mieszkań 

Pozostali inwestorzy (budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) oddali 

do użytkowania w ciągu pięciu miesięcy 2011 r. łącznie 1

roku. W budownictwie komunalnym oddano do użyt

mniej, społecznym czynszowym wybudowano 367 mieszkań wobec 1654 w ub. roku, a 

w zakładowym – 97, tj. o 32,9% więcej niż przed rokiem. Liczba mieszkań, na których 

budowę uzyskano pozwolenia spadła w tej grupie inwestorów d

Spadła również liczba mieszkań rozpoczętych o 11,9% 

W okresie styczeń-maj br. wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w 

trzech województwach (największy w lubelskim 

i podkarpackim – o 16,7%). W województwie mazowieckim oddano 8492 mieszkania, tj. o 
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tj. o 0,1% więcej niż przed rokiem. Odnotowano również wzrost liczby mieszkań, których 

164 mieszkania, tj. o 6,9% więcej niż w analogicznym okresie 2010 r.

downictwo mieszkaniowe w Polsce w latach 2000-2011  

maj 2011 

w okresie styczeń-maj 2011 r. oddali 15.206 mieszkań (co stanowiło 33,2% 

ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania), tj. o 28,8% mniej 

ciągu pięciu miesięcy br. w tej grupie inwestorów rozpoczęto budowę 23

13,3% mniej niż w 2010 r. Wzrosła natomiast liczba mieszkań, na których budowę 

27 094, tj. o 13,6%. 

e w okresie pięciu miesięcy 2011 r. oddały do użytkowania 929 

mieszkań, tj. o 58,2% mniej niż przed rokiem. Mniejsza była również liczba pozwoleń 

uzyskanych przez spółdzielnie mieszkaniowe – na budowę 1.064 mieszkań wobec 1

poczętych mieszkań – 774 wobec 1.931. 

(budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) oddali 

do użytkowania w ciągu pięciu miesięcy 2011 r. łącznie 1.448 mieszkań wobec 2

roku. W budownictwie komunalnym oddano do użytkowania 984 mieszkania, tj. o 1,7% 

mniej, społecznym czynszowym wybudowano 367 mieszkań wobec 1654 w ub. roku, a 

o 32,9% więcej niż przed rokiem. Liczba mieszkań, na których 

budowę uzyskano pozwolenia spadła w tej grupie inwestorów do 1.326 (wobec 1

Spadła również liczba mieszkań rozpoczętych o 11,9% - tj. do 1549 mieszkań.

br. wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w 

trzech województwach (największy w lubelskim – o 25,9%, świętokrzyskim 

o 16,7%). W województwie mazowieckim oddano 8492 mieszkania, tj. o 
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tj. o 0,1% więcej niż przed rokiem. Odnotowano również wzrost liczby mieszkań, których 

6,9% więcej niż w analogicznym okresie 2010 r. 

 

206 mieszkań (co stanowiło 33,2% 

28,8% mniej niż w ub. roku,. 

ciągu pięciu miesięcy br. w tej grupie inwestorów rozpoczęto budowę 23.583 mieszkań, 

13,3% mniej niż w 2010 r. Wzrosła natomiast liczba mieszkań, na których budowę 

r. oddały do użytkowania 929 

mieszkań, tj. o 58,2% mniej niż przed rokiem. Mniejsza była również liczba pozwoleń 

064 mieszkań wobec 1.274 

(budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) oddali 

448 mieszkań wobec 2.728 w ub 

kowania 984 mieszkania, tj. o 1,7% 

mniej, społecznym czynszowym wybudowano 367 mieszkań wobec 1654 w ub. roku, a 

o 32,9% więcej niż przed rokiem. Liczba mieszkań, na których 

326 (wobec 1.550). 

tj. do 1549 mieszkań. 

br. wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w 

25,9%, świętokrzyskim – o 22,5% 

o 16,7%). W województwie mazowieckim oddano 8492 mieszkania, tj. o 
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29,1% mniej niż przed rokiem, natomiast największy spadek odnotowano w opolskim – 

o 48,2%, dolnośląskim – o 28,6% i pomorskim – o 25,3 %. 

Wykres 2Ruch budowlany w zakresie budowy mieszkań 

 
Źródło: GUS 

Rynek nieruchomości gruntowych 

Po wzroście cen gruntów mającym miejsce w 2010 roku nastąpiła ich stabilizacja, a sprzedaż 

systematycznie rośnie. Nasycenie krajowego rynku jest bardzo ważne, bo 1 maja 2016 roku 

minie 12-letni okres przejściowy określający zakaz i ograniczenia administracyjne w zakupie 

ziemi rolnej na terenie Polski przez cudzoziemców. Od tego momentu będą mogli kupować 

ją bez żadnych ograniczeń pozarynkowych. 

Z danych opublikowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych wynika, że średnia cena 

gruntów w I kwartale 2011 r. wyniosła 15.157 zł za 1 ha. W porównaniu do IV kw. 2010 r. 

nastąpił spadek średniej ceny o 718 zł, czyli o 4,5%. Natomiast porównując I kwartał 2011 r. 

do I kwartału 2010 r. cena jest wyższa o 624 zł, czyli o 4,3%, ale nie ma to wpływu na obecny 

poziom cen. Zgodnie z przewidywaniami, średnia cena państwowych gruntów rolnych 

ustabilizowała się na poziomie ok. 15 tys. zł za 1 ha. 

Cena gruntów za I kwartał br. została określona na podstawie 3,4 tys. umów sprzedaży 

zawartych w tym okresie i sprzedanych ponad 20 tys. ha gruntów.  

Najdrożej było w województwach: opolskim (26,3 tys. zł/ha), śląskim (24,5 tys. zł/ha), 

pomorskim (21,1 tys. zł/ha), kujawsko-pomorskim (21 tys. zł/ha) i wielkopolskim (20,4 tys. 

zł/ha). Najniższe ceny sprzedaży ziemi odnotowano w województwach: lubelskim (10,2 tys. 

zł/ha) i lubuskim (10,6 tys. zł/ha). 
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Wzrost cen w pierwszym kwartale 2011 r. odnotowano głównie w województwach: 

podlaskim i opolskim.  

Rysunek 1Średnie ceny gruntów w I kwartale 2011 

 

Źródło: Agencja Nieruchomości Rolnych 

Rynek nieruchomości komercyjnych 

Rok 2010 przyniósł dalsze ożywienie na rynku inwestycyjnym. W IV kwartale 2010 roku na 

rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce wydane około 500 mln EUR, podczas gdy w 

okresie trzech pierwszych kwartałów 2010 roku inwestorzy zrealizowali zakupy na mniej niż 

1,3mld EUR.  

Po niemal dwuletnim okresie spowolnienia, będącego konsekwencją globalnego kryzysu 

gospodarczego, w 2010 roku na rynku biurowym w Polsce obserwowano wyraźne oznaki 

ożywienia. Zjawisko to znalazło wyraz zarówno w ożywionym popycie na nowoczesne 

powierzchnie biurowe jak i nowo rozpoczynanych projektów budowlanych . Uwzględniając 

optymistyczne prognozy rozwoju gospodarczego w roku 2011 można oczekiwać utrzymania 

się pozytywnego trendu w sektorze nieruchomości biurowych. 
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Od początku 2010 roku na sześciu największych rynkach biurowych w Polsce ukończono 

realizację około 300.000 m2 nowych biur, z których ponad 40% zlokalizowane było w 

Warszawie. Nowa podaż w 2010 roku była o ponad 35% niższa niż roczna podaż 

zrealizowana w 2009 roku.  

Wykres 3 Zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na największych rynkach biurowych ( IV 

kwartał 2010 

 

Źródło: Knight Frank 

4.13 Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, 
w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem 
finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym, zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Emitent dokonał inwestycji, których 

szczegółowy wykaz i opis znajduje się w punkcie 4.12.3. 

4.14 Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: 
upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent nie jest podmiotem 

postępowania upadłościowego, układowego lub likwidacyjnego. 
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4.15 Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: 
ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych 
postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności 
Emitenta 

W stosunku do Emitenta nie toczyły się i nie toczą się postępowania ugodowe, arbitrażowe 

lub egzekucyjne. 

Ponadto Emitentowi nie są znane żadne przesłanki pozwalające stwierdzić, iż w najbliższej 

przyszłości Spółka może stać się podmiotem postępowań przed organami rządowymi. 

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

Emitent nie był i nie jest podmiotem postępowań przed organami rządowymi, postępowań 

sądowych lub arbitrażowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ponadto Emitent, według swojej 

najlepszej wiedzy, nie uważa aby stał się podmiotem tych postępowań w najbliższej 

przyszłości. 

4.17 Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji 
zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które 
związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji 
ekonomicznej i finansowej 

Emitent, według swojej najlepszej wiedzy, nie posiada żadnych zobowiązań, które mogłyby 

istotnie wpłynąć na realizację zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych 

Emitenta. 
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4.18 Informacje o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach 
mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres 
objęty sprawozdaniem finansowym, lub skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym zamieszczonymi w Dokumencie 
Informacyjnym 

W opinii Emitenta nie nastąpiły żadne nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ 

na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym 

zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym. 

4.19 Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, 
majątkowej i finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz 
innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po 
sporządzeniu danych finansowych 

W opinii Emitenta nie wystąpiły istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i 

finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej po sporządzeniu danych finansowych 

zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.  

4.20 W odniesieniu do osób zarządzających i osób nadzorujących 
Emitenta: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin 
upływu kadencji, na jaką zostali powołani 

4.20.1 Zarząd Emitenta 

Zgodnie z postanowieniami § 11 Statutu Zarząd Emitenta składa się od jednej do trzech 

osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję przez Radę 

Nadzorczą. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu 

wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. 

Zgodnie z art. 369 § 4 k.s.h. i § 11 ust 4 Statutu mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z 

dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 

ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Nadto, zgodnie z art. 369 § 5 

k.s.h. mandat członka Zarządu wygasa w skutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka 

Zarządu ze składu Zarządu.  

Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Emitenta przed upływem 

kadencji, jak również zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały 

Zarząd. 

Na podstawie § 11 ust 2 członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali przez 

założycieli Spółki i mogą zostać odwołani przed upływem kadencji przez Radę Nadzorczą.  



 

Dokument Informacyjny Strona 77 

Obecny Zarząd jest Zarządem pierwszej kadencji i został powołany przez założycieli w akcie 

zawiązania Spółki w dniu 19 sierpnia 2010r. 

Tabela 8 Zarząd Emitenta 

Imię i nazwisko Stanowisko 
Kadencja 

Od Do 

Tadeusz Popławski Prezes Zarządu 19 sierpień 2010 19 sierpień 2015 
Źródło: Emitent 

4.20.2 Rada Nadzorcza Emitenta 

Zgodnie z § 15 Statutu Emitenta, Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków 

powołanych na wspólną pięcioletnia kadencję. Mandat członka Rady Nadzorczej 

powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem 

mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. 

Zgodnie z art. 369 § 4 k.s.h., w związku z art. 386 § 2 k.s.h., mandat członka Rady Nadzorczej 

wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady 

Nadzorczej. Ponadto zgodnie z art. 369 § 5 k.s.h. w związku z art. 386 § 2 k.s.h., mandat 

członka Rady Nadzorczej wygasa w skutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Rady 

Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej. 

Ponieważ członków Rady Nadzorczej Emitenta powołuje się na wspólną kadencję, dlatego 

też data powołania do składu Rady Nadzorczej nie ma wpływu na datę końcową kadencji, 

która jest wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej, działającej w ramach danej 

kadencji. 

Na podstawie § 15 ust 2 i 3 akcjonariuszom WDM Capital S.A. oraz Emmerson S.A. 

przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania po 2 (dwóch) członków 

Rady Nadzorczej. 

W dniu 21 kwietnia 2011r Akcjonariusz – WDM Capital S.A., korzystając z przysługującego 

mu prawa do powołania 2 członków Rady Nadzorczej Emitenta, powołał do składu Rady 

Nadzorczej pana Grzegorza Bubelę ze skutkiem na dzień rejestracji przez sąd rejestrowy 

zmian statutu Spółki wynikających z Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznia 2011r. Rejestracja wskazanej uchwały miała miejsce 

w dniu 29 kwietnia 2011 roku. 

W dniu 26 kwietnia 2011 r. Akcjonariusz – Emmerson S.A., korzystając z przysługującego 

mu prawa do powołania 2 członków Rady Nadzorczej Emitenta, powołał do składu Rady 

Nadzorczej pana Rafała Ignaszewskiego ze skutkiem na dzień rejestracji przez sąd 

rejestrowy zmian statutu Spółki wynikających z Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego 
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Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznia 2011r. Rejestracja wskazanej uchwały miała miejsce 

w dniu 29 kwietnia 2011 roku. 

Tabela 9 Rada nadzorcza Emitenta 

Imię i nazwisko Stanowisko 
Kadencja 

Od Do 

Marek Krajewski Przewodniczący Rady 

Nadzorczej  
19 sierpnia 2010 19 sierpnia 2015 

Aleksander 

Skirmuntt 
Członek Rady Nadzorczej 19 sierpnia 2010 19 sierpnia 2015 

Grzegorz Wojtylak Członek Rady Nadzorczej 19 sierpnia 2010 19 sierpnia 2015 

Rafał Ignaszewski Członek Rady Nadzorczej 29 kwietnia 2011 19 sierpnia 2015 

Grzegorz Bubela Członek Rady Nadzorczej 29 kwietnia 2011 19 sierpnia 2015 
Źródło: Emitent 

4.21 Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem 
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu 

4.21.1 Struktura własnościowa  

Tabela 10 Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udział w ogólnej liczbie 

głosów na Walnym Zgromadzeniu  

Akcjonariusz Seria akcji Liczba akcji Liczba głosów 
Udział w 
kapitale 

zakładowym 

Udział w 
ogólnej 

liczbie głosów 

Emmerson 
S.A. 

A 700.000 1.400.000 6,67% 10,85% 

C 265.000 265.000 2,52% 2,05% 

D 1.725.000 1.725.000 16,43% 13,37% 

 Razem 2.690.000 3.390.000 25,62% 26,28% 

Jerzy Chącel C 1.500.000 1.500.000 14,29% 11,63% 

Marek 
Krajewski 

A 1.000.000 2.000.000 9,52% 15,50% 

B 955.000 955.000 9,10% 7,40% 

 Razem 1.955.000 2.955.000 18,62% 22,91% 

WDM Capital 
S.A. 

A 700.000 1.400.000 6,67% 10,85% 

B 275.000 275.000 2,62% 2,13% 

C 265.000 265.000 2,52% 2,05% 

D 50.000 50.000 0,48% 0,39% 

 Razem 1.290.000 1.990.000 12,29% 15,42% 
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Pozostali 

B 

C 

D 

  Razem 

Suma   
Źródło: Emitent 

Wykres 4 Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym)

Źródło: Emitent 

Wykres 5 Struktura własnościowa Emitenta (udział w głosach na WZ)

Źródło: Emitent 

14,29%

29,19%
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1.370.000 1.370.000 13,05

970.000 970.000 9,24%
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3.065.000 3.065.000 29,19

10.500.000 12.900.000 100,00%

Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym) 

Struktura własnościowa Emitenta (udział w głosach na WZ) 

25,62%
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26,28%
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22,90%
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Jerzy Chącel
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13,05% 10,62% 

9,24% 7,52% 
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5 Sprawozdania finansowe 

5.1 Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych o badanych sprawozdaniach finansowych 
i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, zbadanie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi 
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5.2 Sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 01 września 2010r. 
do 16 maja 2011r, sporządzone zgodnie z przepisami 
obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali 
międzynarodowej oraz zbadane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami zawodowymi 
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5.3 Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania 
finansowego za okres od 01 września 2010r. do 16 maja 2011r. 
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6 Załączniki 

6.1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru 
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6.2 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta oraz treść 
podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian 
statutu spółki nie zarejestrowanych przez sąd 

„STATUT SPÓŁKI 

EMMERSON CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Firma Spółki brzmi EMMERSON CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA.  

2. Spółka może używać skrótu EMMERSON CAPITAL S.A.  

3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.  

§ 2 

Siedzibą Spółki jest Warszawa. 

§ 3 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

§ 4 

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

2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, 

tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem 

zagranicznym. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej 

wyrażonej w formie uchwały powziętej większością trzech czwartych głosów w obecności co 

najmniej dwóch trzecich członków Rady Nadzorczej. 

3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno-

prawnych. 

4. Założycielami spółki są: - 

a. EMMERSON S.A. 

b. PRIVILEGE CAPITAL MANAGEMENT S.A. 

c. Marek Krajewski,  

d. Aleksander Skirmuntt,  

e. Rafał Ignaszewski,  
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f. Adrian Dzielnicki, - 

g. Wojciech Gudaszewski. 

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

§ 5 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 

PKD 70.22.Z; 

2) Leasing finansowy – PKD 64.91.Z; 

3) Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z;  

4) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z 

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z;  

5) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i 

funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z;  

6) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66.29.Z;  

7) Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z;  

8) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z; 

9) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z; 

10) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 

77.33.Z; 

11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z;  

12) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność – PKD 63.11.Z; 

13) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z; 

14) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z; 

15) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – 

PKD 72.20.Z; 

16) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z; 

17) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B; 

18) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z. 

2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej 

wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego 

zezwolenia lub koncesji. 

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta 

będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 

połowę kapitału zakładowego. 
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III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

§ 6 

1.  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.050.000,- (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) złotych i 

dzieli się na 10.500.000 (dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda, w tym: 

1) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 

2) 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 

3) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 

4) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D. 

2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu, gdzie na każdą akcję tej serii przysługują 2 

(dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

3. Kapitał zakładowy w całości zostanie pokryty przed zarejestrowaniem Spółki. 

4. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono 

zastaw lub użytkowanie. 

5.  W przypadku dalszych emisji akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. 

Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu. 

§ 7 

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia 

wartości nominalnej dotychczasowych akcji. 

2. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi. 

3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie jest dopuszczalna. Zamiany 

dokonuje Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza posiadającego takie akcje. Żądanie przedstawia 

się Zarządowi w formie pisemnej. 

§ 8 

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. 

Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje 

lub obligacje z prawem pierwszeństwa. 

§ 9 

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze 

ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 
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2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w 

szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego 

akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. 

IV. ORGANY SPÓŁKI 

§ 10 

Organami Spółki są: 

1. Zarząd, 

2. Rada Nadzorcza, 

3. Walne Zgromadzenie. 

A. ZARZĄD 

§ 11 

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, 

powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję przez Radę Nadzorczą. 

2. Pierwsi Członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostaną przez założycieli Spółki i w 

każdym czasie mogą zostać odwołani przed upływem kadencji przez Radę Nadzorczą. 

3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie. 

4. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka 

Zarządu. 

5. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnację uważa się za 

skutecznie dokonaną jeśli została wysłana listem poleconym na adres Spółki i adres 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku niedokonania jego wyboru lub wygaśnięcia 

mandatu Przewodniczącego, na adres każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej. 

§ 12 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i 

pozasądowych. 

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub 

postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do 

kompetencji Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 
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§ 13 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest jeden 

Członek Zarządu – w przypadku Zarządu jednoosobowego, lub dwóch Członków Zarządu łącznie lub 

członek Zarządu łącznie z prokurentem – w przypadku zarządu wieloosobowego.  

§ 14 

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się 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 % (dziesięć procent) 

udziałów albo akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego Członka Zarządu. Za „spółkę 

konkurencyjną” uważa się: podmiot gospodarczy prowadzący na własny lub na cudzy rachunek 

działalność gospodarczą mieszczącą się w podstawowym lub zbliżonym do podstawowego 

przedmiocie działalności Spółki, a także osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną 

nie posiadającą osobowości prawnej powiązaną w rozumieniu art. 25 ust.1 oraz ust. 5 - 6 ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadzącą z podmiotem gospodarczym prowadzącym 

na własny lub na cudzy rachunek, działalność gospodarczą mieszczącą się w podstawowym lub 

zbliżonym do podstawowego przedmiocie działalności Spółki. 

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności podjętej 

uchwały na posiedzeniu wszyscy członkowie Zarządu muszą być prawidłowo powiadomieni. 

3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a 

zatwierdza Rada Nadzorcza. 

4. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy 

nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. 

5. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 4, choćby jeden z pozostałych 

Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała 

Zarządu. 

6. Do czasu uchwalenia i zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą regulaminu Zarządu, Zarząd Spółki 

jest zobowiązany do przekazywania Radzie Nadzorczej następujących raportów: 

a. miesięcznych: wstępnych rachunków wyników, bilansu i przepływów finansowych – 20 

dni po zakończeniu miesiąca obrachunkowego, 

b. miesięcznych sprawozdań finansowych i podatkowych – 20 dni po zakończeniu miesiąca 

obrachunkowego, 

c. miesięcznych zestawień wydatków Spółki oraz miesięcznych wyciągów z rachunków 

Spółki – 20 dni po zakończeniu miesiąca obrachunkowego, 
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d. rocznego bilansu, rachunku wyników i przepływów finansowych – 90 dni po zakończeniu 

roku obrotowego, 

e. co rok raportu z audytu ksiąg rachunkowych – 90 dni po zakończeniu roku obrotowego. 

B. RADA NADZORCZA 

§ 15 

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych na wspólną 

pięcioletnią kadencję.  

2. Tak długo jak akcjonariusz WDM Capital S.A.(poprzednio PRIVILEGE CAPITAL 

MANAGEMENT S.A. KRS nr 000301483) posiada co najmniej 500.000 (pięćset tysięcy) akcji 

Spółki, ma prawo powołać i odwołać, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym 2 

(dwóch) Członków Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa, gdy WDM CAPITAL S.A. 

przestanie posiadać 500.000 (pięćset tysięcy) akcji Spółki. 

3. Tak długo jak akcjonariusz EMMERSON S.A. posiada co najmniej 500.000 (pięćset tysięcy) akcji 

Spółki, ma prawo powołać i odwołać, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym 2 

(dwóch) Członków Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa gdy EMMERSON S.A. przestanie 

posiadać 500.000 (pięćset tysięcy) akcji Spółki. 

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej, powołanego na podstawie § 15 

ust. 2 lub 3 Statutu, w wyniku innych zdarzeń niż jego odwołanie, prawo powołania nowego 

Członka Rady Nadzorczej przysługuje WDM CAPITAL S.A. lub EMMERSON S.A., stosownie 

do posiadanych przez nich uprawień osobistych. 

5. Pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Po 

wygaśnięciu uprawnień posiadanych przez WDM CAPITAL S.A. jak i EMMERSON S.A., a o 

których mowa w ust. 2 - 3 powyżej, Walne Zgromadzenie uzyskuje kompetencję do powoływania i 

odwoływania wszystkich Członków Rady Nadzorczej. 

6. 1. Członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w § 15 ust. 5 w każdym czasie mogą zostać 

odwołani przez Walne Zgromadzenie. 

2. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego na podstawie § 15 ust. 

5 Statutu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały 

powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez 

Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego. 

3. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej 

wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.  

§ 16 
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1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej.  

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego bądź 

inny członek Rady Nadzorczej pod nieobecność Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego 

zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich. 

§ 17 

1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

2. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając 

proponowany porządek obrad. 

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od daty 

zgłoszenia wniosku. 

4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust 3. wnioskodawca może 

je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej 

Członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na piśmie. 6. Postanowienia ust. 1-4 nie stoją 

na przeszkodzie odbyciu posiedzeń Rady Nadzorczej bez formalnego zwoływania, o ile obecni są 

wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. 

7. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością 

głosów, za wyjątkiem uchwał w przedmiocie zawieszania w czynnościach Członków Zarządu oraz 

delegowania Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu 

(ust. 11 pkt 5 i 6), które to uchwały podejmowane są większością 3/5 głosów. W przypadku równej 

liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. 

8. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w § 17 ust. 11 pkt 4, 7, 9, 10-

17 Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu „za” podjęciem 

takiej uchwały przez wszystkich członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariuszy 

wskazanych w § 15 ust. 2 i 3 Statutu. 

9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady na posiedzeniu Rady 

oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz poza 

posiedzeniem Rady, tj.: w trybie pisemnego głosowania lub za pomocą bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość. Organizacje oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez 

Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. 
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10. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 

działania. 

11. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy: 

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 

ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem 

faktycznym, 

2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto albo pokrycia straty netto, 

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, 

o których mowa w pkt 1) i 2), 

4) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu, 

5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów powołanych przez Radę Nadzorczą 

Członków Zarządu, 

6) delegowanie swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu 

powołanych przez Radę Nadzorczą, 

7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, 

8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, 

9) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania 

wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, 

10) wyrażanie zgody na nabycie akcji lub udziałów lub zbycie posiadanych przez Spółkę akcji 

lub udziałów, jeśli kwota takich transakcji przekracza jednorazowo lub narastająco w 

ciągu miesiąca kalendarzowego kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), 

11)  wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek, 

12)  wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę lub zaciągnięcie przez nią zobowiązań o 

wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca 100 000,00 zł (sto 

tysięcy złotych); w tym zwłaszcza zawierania umów pożyczek, umów kredytowych, 

udzielania poręczeń. Jeśli rozporządzenie lub zobowiązanie ma być spełniane częściami, to 

do ustalenia jego wartości przyjmuje się sumę świadczeń częściowych, 

13)  wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 10 000,00 zł (dziesięć 

tysięcy złotych), 

14)  wyrażanie zgody na zbywanie i oddawanie w leasing, zastawianie i obciążanie aktywów 

Spółki o wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu roku 5 % kapitału 

zakładowego, 

15)  wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umowy z podmiotem powiązanym 

ze Spółką, z Członkiem Rady Nadzorczej lub z Członkiem Zarządu Spółki oraz z 

podmiotami z nimi powiązanymi, 

16)  wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umów lub współpracy z 

podmiotami związanymi własnością, małżeństwem lub pokrewieństwem z którymkolwiek 

z założycieli lub Członków Zarządu, 

17)  wyrażanie zgody na udzielenie prokury, 
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18)  inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie 

obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia. 

§ 18 

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do 

samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Nadanie takiego uprawnienia członkowi 

Rady Nadzorczej może nastąpić tylko w drodze uchwały Rady Nadzorczej, która określi zakres 

czynności do wykonania których uprawniony jest Członek Rady Nadzorczej. 

§ 19 

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie 

według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie. 

2. Poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej mogą być, w drodze uchwały Rady Nadzorczej, 

delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. Otrzymują z tego tytułu osobne 

wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie, Członków tych obowiązuje zakaz 

konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych. 

C. WALNE ZGROMADZENIE 

§ 20 

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku 

obrotowego. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny 

wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału 

zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy 

reprezentujących 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki powinno nastąpić w 

terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. 

3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Statucie, 

prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszowi lub 

akcjonariuszom reprezentującym 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego Spółki. 

4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli zwołanie go 

uzna za wskazane. 

5. Uchwały można powziąć mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały 

kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego 

odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 
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§ 21 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, 

chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z 

obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. 

2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna 

dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

najbliższego Walnego Zgromadzenia. 

3. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 2, zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w 

Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie 

następnego Walnego Zgromadzenia. 

§ 22 

Walne Zgromadzenia odbywają się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w siedzibie Spółki lub w M. 

St. Warszawie. 

§ 23 

1. Walne Zgromadzenie jest ważne jeśli jest na nim reprezentowane co najmniej 33,3 % akcji, chyba 

że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują 

surowsze warunki kworum. 

2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie 

obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do głosowania. 

§ 24 

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o 

odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, 

jak również w sprawach osobowych oraz na wniosek któregokolwiek z akcjonariuszy. 

2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym 

głosowaniu. 

§ 25 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, 

po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się 

Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera 

Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. 

2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. 
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§ 26 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 

2) powzięcie uchwały o podziale zysku netto albo o pokryciu straty netto, 

3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 

4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 

5) zmiana statutu Spółki, 

6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 

7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, 

8) rozwiązanie i likwidacja Spółki, 

9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i tworzenie funduszy celowych, 

10) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części 

oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego, 

11) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem § 15 ust. 2, 3, 4, 

12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu 

Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 

13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, 

14) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej. 

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI 

§ 27 

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Rok obrotowy Spółki trwa 12 miesięcy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 

2011 r. 

§ 28 

Spółka tworzy następujące kapitały: 

1. kapitał zakładowy, 

2. kapitał zapasowy, 

3. kapitał rezerwowy, 

4. inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.  

§ 29 

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy. 
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2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: 

1) kapitał zapasowy,  

2) dywidendę, - 

3) kapitał rezerwowy, - 

4) fundusze celowe Spółki. - 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 30 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu spółek handlowych. 

6.3 Definicje i objaśnienia skrótów 

Tabela 11 Definicje i objaśnienia 

Akcje serii A 
2.400.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda 

Akcje serii B 
2.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 

0,10 zł zł każda 

Akcje serii C 
3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 

0,10 zł każda 

Akcje serii D 
2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 

0,10 zł każda 

Akcjonariusz Uprawniony z Akcji Spółki 

ANR Agencja Nieruchomości Rolnych 

ASO 

Alternatywny System Obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2) Ustawy o 

obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A 

Autoryzowany 

Doradca 

WDM Autoryzowany Doradca Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu 

CAGR Ang. Compound Annual Growth Rate – średnia roczna stopa zwrotu 

Dokument 

Informacyjny 

Niniejszy dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji 

prawnej i finansowej Emitenta oraz o instrumentach finansowych, 

związany z akcjami serii B, C oraz D, w związku z wprowadzeniem ich 

do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 

prowadzonym przez GPW. 

Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

Emitent Emmerson Capital S.A. z siedzibą w Warszawie 

EUR, EURO, Euro Euro – jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej 
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Giełda, GPW, 

GPW S.A. 
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

IRR Ang. Internal Rate of Return – wewnętrzna stopa zwrotu 

KDPW, KDPW 

S.A., Depozyt 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Warszawie 

Kodeks Spółek 

Handlowych, 

k.s.h. 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 

Nr 94, poz. 1037 ze zm.) 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

LIBOR 

London Interbank Offered Rate – stopa procentowa, obowiązująca na 

londyńskim rynku eurowalutowym, po jakiej banki skłonne są udzielać 

sobie wzajemnie krótkoterminowych kredytów. Chodzi głównie o 

najważniejsze banki, o dobrym standingu finansowym (prime banks). 

Stopa ta ustala się na skutek gry sił rynkowych, bez ingerencji banku 

centralnego. LIBOR stanowi bazową stopę procentową dla ustalania 

oprocentowania kredytów i depozytów na rynku międzybankowym 

oraz kredytów typu ‘roll-over’. 

NWZA, NWZ, 

Nadzwyczajne 

Walne 

Zgromadzenie 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Emmerson Capital S.A. 

Ordynacja 

podatkowa 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60) 

Organizator ASO, 

Organizator 

Alternatywnego 

Systemu Obrotu 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Privilege Capital 

Management S.A. 
Obecnie WDM Capital S.A. 

PKB Produkt Krajowy Brutto 

PKD 
Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 33, poz. 289) 

Rada Nadzorcza, 

RN 

Rada Nadzorcza Spółki Emmerson Capital S.A. z siedzibą w 

Warszawie 

Regulamin ASO, 

Regulamin 

Alternatywnego 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 

147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.) 
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Systemu Obrotu 

Spółka Emmerson Capital S.A. z siedzibą w Warszawie 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Ustawa o KRS 
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym 

(jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 168 poz. 1186 ze zm.) 

Ustawa o obrocie 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 211, poz. 1384 z późn. 

zmianami) 

Ustawa o Ochronie 

Konkurencji i 

Konsumentów, 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331) 

Ustawa o Ofercie 

Publicznej 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185 poz. 

1439) 

Ustawa o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

Ustawa z dnia 23 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 z późn. Zm.) 

Ustawa O Podatku 

Dochodowym Od 

Osób Fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 51, poz. 307, z późn. 

zmianami) 

Ustawa O Podatku 

Dochodowym Od 

Osób Prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku, Nr 54, poz. 654, z późn. 

zmianami) 

Ustawa o Podatku 

od Czynności 

Cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 

cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 101, poz. 649 

z późn. zmianami) 

Ustawa o podatku 

od spadków i 

darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. 

U. z 2009 roku, Nr 93, poz. 768 z późn. zmianami) 

Ustawa o 

Rachunkowości, 

UoR 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223, z późn. zmianami) 

Ustawa o 

swobodzie 

działalności 

gospodarczej 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

(Dz. U. z 2010 roku, Nr 220, poz. 1447 z późn. zmianami) 

VAT Podatek od towarów i usług. 
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WZ, Walne 

Zgromadzenie 

Walne Zgromadzenie Spółki Emmerson Capital S.A. z siedzibą w 

Warszawie 

Zarząd, Zarząd 

Spółki, 

Zarząd Emitenta 

Zarząd Spółki Emmerson Capital S.A. z siedzibą w Warszawie 

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

Złoty, zł, PLN 

Prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej będący w obiegu 

publicznym od dnia 1 stycznia 1995 r. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 

1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 383, z późn. 

zmianami) 

 


