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1. WSTĘP
1.1. TYTUŁ DOKUMENTU
Niniejszy dokument jest Dokumentem Informacyjnym spółki ACARTUS S.A. i został
przygotowany zgodnie z wymogami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

1.2. INFORMACJE PODSTAWOWE O EMITENCIE I AUTORYZOWANYM
DORADCY
Dane Emitenta:
Firma
Nazwa skrócona
Adres siedziby
Forma prawna
Telefon
Fax

Acartus Spółka Akcyjna
Acartus S.A.
ul. 11-go Listopada 17, 44-330 Jastrzębie Zdrój
Spółka Akcyjna
+(48 32) 475 15 26
+(48 32) 475 15 26

Strona internetowa

www.acartus.pl

Dane Autoryzowanego Doradcy:
Firma

Inwestexpert Corporate Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa skrócona
Adres siedziby
Forma prawna
Telefon
Fax
Strona internetowa

ICF Sp. z o.o.
ul. Małachowskiego 4, 09-400 Płock
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
+(48 24) 262 72 05
+(48 24) 262 72 05
www.inwestexpert.pl

Dane Doradcy Prawnego:
Firma
Adres siedziby
Telefon
Fax

Kancelaria Adwokacka Andrzej Rusecki
Plac Grunwaldzki 8, 40-950
+(48 32) 25 88 318
+(48 32) 350 10 31

1.3. LICZBA, RODZAJ, JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ NOMINALNA I
OZNACZENIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO
OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE
Do obrotu wprowadzone będą:
Akcje zwykłe na okaziciela serii B spółki Acartus S.A. w liczbie 2.499.000 (dwa miliony
czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 0,10 PLN (10
groszy) każda.
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Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego łączna liczba akcji przedstawia się
następująco:

Lp.

Wyszczególnienie

1. Akcje serii A
2. Akcje serii B
RAZEM

Seria
akcji

Liczba akcji
(szt.)

Liczba
głosów (szt.)

Udział w
kapitale
zakładowym

A
B

5.000.000
2.499.000
7.499.000

10.000.000
2.499.000
12.499.000

66,68 %
33,32 %
100,00 %

Udział w
głosach na
Walnym
Zgromadzeniu
80,01 %
19,99 %
100,00 %

Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że 1 akcja serii A daje prawo do dwóch
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
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2. CZYNNIKI RYZYKA
2.1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA
2.1.1. RYZYKO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ CELÓW STRATEGICZNYCH
EMITENTA
W okresie najbliższych kilku lat Zarząd Emitenta będzie skupiał się na realizacji
następujących celów:
1) systematyczne zwiększanie liczby klientów dla tej sieci biur, którą już posiada,
2) systematyczne podnoszenie jakości oferowanych usług,
3) przejmowanie kolejnych biur rachunkowych,
4) realizacji innych działań mających na celu wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy.
W odniesieniu do biur rachunkowych, które w tej chwili Emitent posiada, istnieje ryzyko, że
nie uda się pozyskać dodatkowych klientów lub nawet, że obecni klienci mogą rezygnować z
usług biur. W ocenie Zarządu mało prawdopodobne jest, aby taka sytuacja miała miejsce,
ponieważ jakość oferowanych usług i przywiązanie klientów jest na bardzo wysokim
poziomie. Niemniej jednak takie ryzyko występuje. Jeżeli chodzi o podnoszenie jakości
oferowanych usług również istnieje ryzyko, że jakości podnieść się nie uda, a nawet może ona
się obniżyć. W przypadku biur rachunkowych pogorszenie jakości usług spowodowane
mogłoby być głównie odejściem kluczowych pracowników. Specyfiką usług księgowych jest
to, że o ich jakości świadczy przede wszystkim wykwalifikowana kadra. Najistotniejszym
elementem strategii rozwoju Emitenta jest na moment obecny przejmowanie biur
rachunkowych. Zarząd prowadzi już dosyć zaawansowane rozmowy z podmiotami, które
można przejąć, jednakże istnieje ryzyko, że transakcji nie uda się zrealizować. Przeszkodą
mogą okazać się przede wszystkim rozbieżności cenowe (oczekiwania cenowe sprzedających
mogą być wyższe niż maksymalna akceptowana cena przez Emitenta), ale może się również
okazać w trakcie badania tych podmiotów, że nie spełniają one innych warunków jakich
oczekuje Emitent. Dokonując przejęcia biur rachunkowych Emitent zainteresowany jest tylko
takimi podmiotami, które albo obecnie są już rentowne, albo rentowne mogą stać się po
przeprowadzeniu restrukturyzacji. Istotnym elementem będzie również deklaracja
kluczowych pracowników tych biur co do kontynuacji pracy w danym biurze. Istnieje ryzyko,
że pomimo podjęcia stosownych działań przejęte podmioty okażą się nierentowne.
Dotychczasowa działalność Spółki, w szczególności duże doświadczenie w przejmowaniu
biur rachunkowych pozwala mieć nadzieje, że procesy takie będą realizowane w sposób
przemyślany i rzetelny, a zatem przejęcie każdego kolejnego biura powinno zwiększyć
rozpoznawalność marki ACARTUS, zwiększyć renomę marki oraz powinno generować
wartość dodaną do wyników finansowych.
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2.1.2. RYZYKO ODEJŚCIA KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW I TRUDNOŚCI
ZWIĄZANE
Z
POZYSKANIEM
WYKWALIFIKOWANEJ
KADRY
PRACOWNICZEJ
Specyfiką usług księgowych jest to, że o ich jakości świadczy przede wszystkim
wykwalifikowana kadra. Istnieje ryzyko, że kluczowi pracownicy (np. dyrektorzy biur)
odejdą z pracy. Do momentu, kiedy nie uda się wdrożyć na to miejsce nowej osoby mogą
występować pewne trudności organizacyjne. Mając świadomość tego ryzyka Zarząd zakłada,
że w sytuacjach krytycznych będzie się osobiście angażował w działalność operacyjną, aż do
momentu kiedy na wolne stanowisko nie zostanie powołana i odpowiednio przeszkolona
nowa osoba. Odejście z pracy kluczowej osoby może się również wiązać z rozpoczęciem
przez tą osobę działalności na własny rachunek i przejęciem części klientów. Ryzykiem dla
działalności Emitenta może być również trudność w pozyskaniu wykwalifikowanej kadry. W
przypadku dyrektorów biur konieczne są wysokie kompetencje, doskonała znajomość
przepisów podatkowych oraz zasad rachunkowości.
2.1.3. RYZYKO UTRATY RENOMY BIUR RACHUNKOWYCH
Biura rachunkowe działają pod jedną marką ACARTUS. Obecnie cieszą się bardzo dobrą
renomą na rynku, postrzegane są jako biura świadczące usługi na najwyższym poziomie.
Istnieje ryzyko, że na skutek popełnionego błędu czy to przez pracownika, czy też przez
osobę nadzorującą renoma zostanie nadszarpnięta. Klient, który mógł odnieść stratę z
przyczyn leżących po stronie biura rachunkowego (lub nawet jeżeli faktycznie nie będzie to
winą biura, ale tak będzie interpretował to klient) może wydawać negatywne opinie na temat
biur rachunkowych ACARTUS. Ze względu na specyficzne cechy usług oferowanych przez
Emitenta może nastąpić osłabienie lub utrata zaufania klientów, co w konsekwencji może
skutkować obniżeniem wyników finansowych.

2.2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT
PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ
2.2.1. RYZYKO KONKURENCJI
Na rynku usług księgowych istnieje bardzo silna konkurencja. Istnieje ryzyko, że wskutek
działania podmiotów konkurencyjnych ACARTUS utraci klientów lub podmioty te będą
zaniżały ceny usług, co w konsekwencji spowoduje spadek przychodów Spółki. Innym
ryzykiem płynącym ze strony działania firm konkurencyjnych może być „podkupywanie
pracowników”. Obecnie rynek usług księgowych jest bardzo rozdrobniony istnieje wiele
osób, które samodzielnie wykonują taką działalność, a jeżeli zatrudniają pracowników
posiadają zwykle jedną placówkę. Zaletą biur ACARTUS jest niewątpliwie fakt
przynależności do sieci. Pomijając fakt identyfikowalności marki dla klienta oznacza to
dostęp do specjalistycznej wiedzy z wielu dziedzin.
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2.2.2. RYZYKO ZMIAN W PRZEPISACH PRAWNYCH I PODATKOWYCH
Dosyć częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji przepisów prawa
niosą za sobą ryzyko związane z otoczeniem prawnym w jakim Spółka prowadzi działalność.
Np. w przypadku przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej niż Emitent interpretacji
przepisów prawnych czy podatkowych istnieje ryzyko powstania zobowiązania podatkowego,
a to z kolei może wpłynąć na sytuację finansową Emitenta.
Niespójność przepisów prawnych i podatkowych jest w tym przypadku podwójnym
zagrożeniem. Z jednej strony może rodzić pewne ryzyka dla działalności samego Emitenta, a
z drugiej strony biuro rachunkowe jako podmiot świadczący profesjonalne usługi powinien w
sposób właściwy interpretować przepisy prawa, tak aby móc w sposób właściwy świadczyć
usługi na rzecz klientów.
2.2.3. RYZYKO POGORSZENIA SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ
Na działalność Emitenta wpływ może mieć również ogólna sytuacja makroekonomiczna w
Polsce. W sytuacjach kryzysowych na rynku może funkcjonować mniejsza liczba podmiotów
gospodarczych, a podmioty funkcjonujące będą wywierały presje na obniżenie cen u
kontrahentów (w tym na przykład na obsługujące je biura rachunkowe). Może to powodować
spadek przychodów Emitenta.

2.3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM I OBROTEM
AKCJAMI EMITENTA
2.3.1. RYZYKO ZAWIESZENIA ORAZ WYKLUCZENIA Z ALTERNATYWNEGO
SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT
Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może zawiesić obrót instrumentami
finansowymi oraz wykluczyć je z obrotu.
Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może zawiesić obrót:
1) na wniosek emitenta,
2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
3) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.
Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:
1) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od
spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
3) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o
ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie
kosztów postępowania,
4) wskutek otwarcia likwidacji emitenta.
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Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w
alternatywnym systemie:
1) w przypadkach określonych przepisami prawa,
2) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
4) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu
upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu
przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta
na zaspokojenie kosztów postępowania.
Ponadto, jeżeli emitent nie wykonuje obowiązków emitentów instrumentów finansowych w
alternatywnym systemie wskazanych w rozdziale V Regulaminu ASO (w szczególności
odnosi się to do obowiązków informacyjnych), Organizator Alternatywnego Systemu może:
1) upomnieć emitenta, a informację o upomnieniu opublikować na swojej stronie
internetowej,
2) zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie (do
terminu zawieszenia, o którym mowa w tym punkcie nie stosuje się postanowienia o
zawieszeniu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, o którym mowa w § 11 ust. 1 Regulaminu
ASO),
3) wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.
Jeżeli informacje przekazane przez emitenta mogą mieć istotny wpływ na notowanie jego
instrumentów finansowych w alternatywnym systemie, ich przekazanie może stanowić
podstawę czasowego zawieszenia przez Organizatora Alternatywnego Systemu obrotu tymi
instrumentami w alternatywnym systemie.
Zgodnie z przepisem art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w
przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub
jest zagrożony interes inwestorów, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system
obrotu, na żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu
w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi
instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.
Zgodnie z przepisem art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 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,
firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu zawiesza obrót tymi
instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.
Zgodnie z przepisem art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi na żądanie
Komisji, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu wyklucza z obrotu
wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w
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sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub
bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje
naruszenie interesów inwestorów.
Komisja podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu
z żądaniem, o którym mowa w art. 78 ust. 2-4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

2.3.2. RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ NAŁOŻENIA NA EMITENTA
PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO KAR ADMINISTRACYJNYCH
Emitent notowany na NewConnect podlega niektórym przepisom ustaw rynku kapitałowego.
Ustawy rynku kapitałowego:
1) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych;
2) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
3) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.
Na mocy przepisów prawa Komisja Nadzoru Finansowego ma możliwość nakładania na
Emitenta kar administracyjnych za nieprzestrzeganie przepisów ustaw.
2.3.3. RYZYKO WAHAŃ KURSU I OGRANICZONEJ PŁYNNOŚCI AKCJI
EMITENTA
Istnieje ryzyko, że papiery wartościowe Emitenta nie będą przedmiotem aktywnego obrotu po
ich wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie. Cena akcji może być niższa niż ich
cena emisyjna na skutek szeregu czynników. Do czynników takich może należeć ogólna
sytuacja na rynkach finansowych, treść bieżących oraz okresowych raportów Emitenta.
Ponadto należy nadmienić, że rynek NewConnect ma charakter rynku o podwyższonym
ryzyku inwestycyjnym. Kurs akcji i płynność obrotu akcjami spółek notowanych w
Alternatywnym Systemie Obrotu zależy od zleceń kupna i sprzedaży składanych przez
uczestników. Nie ma pewności, że posiadacz akcji Emitenta będzie mógł je zbyć w
dowolnym momencie po korzystnej cenie.

2.3.4. RYZYKO ZWIĄZANE ZE STRUKTURĄ AKCJONARIATU EMITENTA
Największym obecnie akcjonariuszem ACARTUS jest Piotr Piekarski (obecnie Prezes
Zarządu). Oprócz Piotra Piekarskiego akcjonariuszem Spółki posiadającym ponad 5% głosów
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest Inwestexpert Corporate Finance Sp. z o.o.
(Autoryzowany Doradca spółki). Poniżej w tabeli przedstawiono strukturę akcjonariatu na
dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego.
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Lp.
1.

Piotr Piekarski
Inwestexpert Corporate
2.
Finance Sp. z o.o.
3. Pozostali akcjonariusze
RAZEM

Seria
akcji

Liczba akcji
(szt.)

Liczba
głosów (szt.)

Udział w
kapitale
zakładowym

A

2.550.000

5.100.000

34,0%

Udział w
głosach na
Walnym
Zgromadzeniu
40,8%

A oraz B

2.497.000

4.947.000

33,3%

39,6%

B

2.452.000
7.499.000

2.452.000
12.499.000

32,7%
100,00 %

19,6%
100,00 %

Inwestexpert Corporate Finance Sp. z o.o. posiada 2.450.000 Akcji Serii A oraz 47.000 Akcji
Serii B.
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego łączna liczba akcjonariuszy spółki wynosi
32.
Inwestexpert Corporate Finance Sp. z o.o. oraz Piotr Piekarski posiadają łącznie 80,4% udział
w głosach na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku gdyby podmioty te działały w
porozumieniu będą miały znaczący wpływ na decyzje operacyjne i strategiczne Emitenta.
Istnieje ryzyko, iż interesy wskazanych podmiotów nie będą tożsame z interesami
pozostałych akcjonariuszy będących akcjonariuszami mniejszościowymi.
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4. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH
DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU
4.1. SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE RODZAJÓW, LICZBY ORAZ ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
RODZAJÓW UPRZYWILEJOWANIA, WSZELKICH OGRANICZEŃ CO DO
PRZENOSZENIA PRAW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ
ZABEZPIECZEŃ LUB ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH
4.1.1. Rodzaje, liczba i łączna wartość instrumentów finansowych
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do Alternatywnego Systemu Obrotu
wprowadzanych jest 2.499.000 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy)
akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
(„Akcje serii B”).
Łącza wartość nominalna Akcji serii B wynosi 249.900,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści
dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100).
Emisja Akcji serii B nastąpiła na podstawie Uchwały nr 4/2010 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 9 lipca 2010 r.
Objęcie Akcji serii B nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej - w trybie art. 431 § 2 pkt 1
Kodeksu spółek handlowych, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy.
Cena emisyjna Akcji serii B została ustalona przez Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia
otrzymanego mocą Uchwały nr 4/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9
lipca 2010 r., na poziomie 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) za jedną Akcję serii B.
W trosce o zabezpieczenie równego dostępu do informacji inwestorom zainteresowanym
nabywaniem instrumentów finansowych Emitenta na rynku NewConnect, Emitent informuje,
że subskrypcja prywatna trwała od 27 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. W wyniku zawarcia
umów objęcia akcji, objętych zostało 2.499.000 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt
dziewięć tysięcy) Akcji serii B. Akcje serii B zostały objęte przez 31 podmiotów (osoby
fizyczne i prawne). Łączne szacunkowe koszty przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji i
wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect szacowane są na 145 tys. zł (z
wyłączeniem opłat notarialnych, administracyjnych itp.). Usługi te realizowane są na
podstawie kompleksowej umowy zawartej z Autoryzowanym Doradcą. Zakres prac w ramach
umowy obejmuje między innymi: sporządzenie wycen spółki na potrzeby ustalenia ceny
emisyjnej, przygotowanie subskrypcji prywatnej, przygotowanie dokumentu informacyjnego,
szkolenie Emitenta w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych oraz kompleksową
obsługę prawną procesu.
Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta dokonane w związku z emisją Akcji serii B
zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
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Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16
lutego 2011 roku.
4.1.2. Uprzywilejowanie Akcji Emitenta; zabezpieczenia lub świadczenia dodatkowe
Akcje serii B będące przedmiotem wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu nie
dają żadnego szczególnego uprzywilejowania.
Z Akcjami serii B, które są przedmiotem wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu
nie są związane żadne zabezpieczenia ani świadczenia dodatkowe.
4.1.3. Ograniczenia w obrocie Akcjami Emitenta
4.1.3.1. Ograniczenia wynikające ze Statutu
Statut Spółki w § 6 ust. 7 stanowi, że rozporządzanie w tym zbycie lub zastawienie akcji
imiennych wymaga zgody Zarządu.
Odpowiednio do postanowień § 7 Statutu Spółki, zbywalność akcji na okaziciela nie jest
ograniczona. Akcje serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela, zatem ze Statutu Spółki nie
wynikają żadne ograniczenia w obrocie akcjami wprowadzanymi na podstawie niniejszego
Dokumentu do Alternatywnego Systemu Obrotu.
4.1.3.2. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi
Zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej przez spółkę publiczną rozumie się spółkę,
w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana w rozumieniu przepisów ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi, z wyjątkiem spółki, której akcje zostały zarejestrowane
na podstawie art. 5a ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Obrót akcjami
Emitenta, po uzyskaniu statusu spółki publicznej, podlegać będzie ograniczeniom określonym
w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, która wraz z Ustawą o nadzorze nad
rynkiem kapitałowym i Ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zastąpiły
poprzednio obowiązujące przepisy prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi papiery wartościowe
wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu nie mają formy dokumentu od chwili ich
zarejestrowania na podstawie umowy, której przedmiotem jest rejestracja tych papierów
wartościowych w depozycie papierów wartościowych (dematerializacja).
Zgodnie z ust. 3 artykułu 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w szczególności
papiery wartościowe wprowadzone wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu mogą nie
podlegać dematerializacji, jeżeli emitent tak postanowi. Emitent jednak - zgodnie z Uchwałą
nr 5/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powziętą w dniu 9 lipca 2010 r. w
sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B oraz ubieganie się o wprowadzenie
akcji spółki wyemitowanych w ramach emisji akcji serii B do obrotu w Alternatywnym
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Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A., postanowił dokonać dematerializacji akcji Spółki serii B w rozumieniu
przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W związku z tym Emitent jest
zobowiązany - między innymi - do zawarcia z Krajowym Depozytem umowy, której
przedmiotem jest rejestracja tych papierów wartościowych w depozycie papierów
wartościowych.
W przypadku papierów wartościowych wydanych w formie dokumentu emitent, zgodnie z
art. 6 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jest obowiązany, przed zawarciem
umowy, której przedmiotem jest rejestracja tych papierów wartościowych w depozycie
papierów wartościowych, złożyć te papiery do depozytu prowadzonego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę inwestycyjną, Krajowy Depozyt lub spółkę, której
Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art.
48 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Podmioty te są obowiązane
utworzyć rejestr osób uprawnionych z tych papierów.
Odpowiednio do art. 7 ust 1. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi prawa ze
zdematerializowanych papierów wartościowych powstają z chwilą zapisania ich po raz
pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem
tego rachunku.
Na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych podmiot prowadzący ten rachunek,
zwany „wystawiającym”, w myśl art. 9 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
wystawia mu na piśmie, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych, imienne
świadectwo depozytowe, zwane dalej „świadectwem”. Na żądanie posiadacza rachunku w
treści wystawianego świadectwa może zostać wskazana część lub wszystkie papiery
wartościowe zapisane na tym rachunku. Świadectwo potwierdza legitymację do realizacji
uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego treści, które nie są
lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów
wartościowych, z wyłączeniem prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Od chwili wystawienia świadectwa, papiery wartościowe w liczbie wskazanej w treści
świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu do chwili utraty jego ważności albo zwrotu
świadectwa wystawiającemu przed upływem terminu jego ważności. Na okres ten
wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym
rachunku (art. 11 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).
Przepisy Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w art. 39 ust. 1 wprowadzają zakaz
manipulacji instrumentem finansowym, zwanej dalej „manipulacją”. Zakazy i wymogi,
dotyczące manipulacji mają zgodnie z art. 39 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi zastosowanie między innymi do instrumentów finansowych wprowadzonych do
alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Manipulację stanowi:
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1) składanie zleceń lub zawieranie transakcji wprowadzających lub mogących
wprowadzić w błąd co do rzeczywistego popytu, podaży lub ceny instrumentu
finansowego, chyba że powody tych działań były uprawnione, a złożone zlecenia lub
zawarte transakcje nie naruszyły przyjętych praktyk rynkowych na danym rynku
regulowanym;
2) składanie zleceń lub zawieranie transakcji powodujących nienaturalne lub sztuczne
ustalenie się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych, chyba że powody
tych działań były uprawnione, a złożone zlecenia lub zawarte transakcje nie naruszyły
przyjętych praktyk rynkowych na danym rynku regulowanym;
3) składanie zleceń lub zawieranie transakcji, z zamiarem wywołania innych skutków
prawnych niż te, dla osiągnięcia których faktycznie jest dokonywana dana czynność
prawna;
4) rozpowszechnianie za pomocą środków masowego przekazu, w tym internetu, lub w
inny sposób fałszywych lub nierzetelnych informacji albo pogłosek, które
wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd w zakresie instrumentów finansowych:
a) przez dziennikarza - jeżeli nie działał z zachowaniem należytej staranności
zawodowej albo jeżeli uzyskał z rozpowszechniania takich informacji
bezpośrednią lub pośrednią korzyść majątkową lub osobistą dla siebie lub innej
osoby, nawet działając z zachowaniem tej staranności,
b) przez inną osobę - jeżeli wiedziała lub przy dołożeniu należytej staranności mogła
się dowiedzieć, że są to informacje nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd;
5) składanie zleceń lub zawieranie transakcji przy jednoczesnym wprowadzeniu
uczestników rynku w błąd albo wykorzystanie ich błędu, co do ceny instrumentów
finansowych;
6) zapewnianie kontroli nad popytem lub podażą instrumentu finansowego z
naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób powodujący bezpośrednie lub
pośrednie ustalanie cen nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
7) nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na zakończenie notowań
powodujące wprowadzenie w błąd inwestorów dokonujących czynności na podstawie
ceny ustalonej na tym etapie notowań;
8) uzyskiwanie korzyści majątkowej z wpływu opinii dotyczących instrumentów
finansowych lub ich emitentów wyrażanych w środkach masowego przekazu w
sposób okazjonalny lub regularny, na cenę posiadanych instrumentów finansowych,
jeśli nie został publicznie ujawniony w sposób pełny i rzetelny występujący konflikt
interesu.
Dla wskazania obowiązków i ograniczeń wynikających z Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi konieczne jest także odwołanie się do przepisów tej ustawy dotyczących tzw.
„informacji poufnej”. Zgodnie z art. 154 1 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi informacją poufną w rozumieniu ustawy jest - określona w sposób precyzyjny informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów
instrumentów finansowych, jednego lub kilku instrumentów finansowych albo nabywania lub
zbywania takich instrumentów, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a
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która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę tych instrumentów
finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, przy
czym dana informacja:
1) jest określona w sposób precyzyjny, wtedy gdy wskazuje na okoliczności lub
zdarzenia, które wystąpiły lub których wystąpienia można zasadnie oczekiwać, a jej
charakter w wystarczającym stopniu umożliwia dokonanie oceny potencjalnego
wpływu tych okoliczności lub zdarzeń na cenę lub wartość instrumentów finansowych
lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych;
2) mogłaby po przekazaniu do publicznej wiadomości w istotny sposób wpłynąć na cenę
lub wartość instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych
instrumentów finansowych, wtedy gdy mogłaby ona zostać wykorzystana przy
podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez racjonalnie działającego inwestora;
3) w odniesieniu do osób zajmujących się wykonywaniem dyspozycji dotyczących
instrumentów finansowych, ma charakter informacji poufnej, również wtedy gdy
została przekazana tej osobie przez inwestora lub inną osobę mającą wiedzę o takich
dyspozycjach, i dotyczy składanych przez inwestora dyspozycji nabycia lub zbycia
instrumentów finansowych, przy spełnieniu przesłanek określonych w pkt 1 i 2.
Na podstawie art. 161a. ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zakazy i
wymogi, o których mowa w art. 156-160 tej ustawy, w tym wynikające z przepisów
wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, mają zastosowanie w przypadkach określonych w art.
39 ust. 4 ustawy - czyli między innymi do instrumentów finansowych wprowadzonych do
alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto zakazy, o
których mowa w art. 156 ustawy, odnoszą się również do informacji poufnych dotyczących
papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej, które mają podlegać
dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego
systemu obrotu.
Zgodnie z art. 156 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi każdy kto posiada
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 (a w szczególności: członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub
pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby
pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku
prawnym o podobnym charakterze, lub akcjonariusze spółki publicznej, lub osoby
zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa w art. 156 ust.1 pkt.1 lit. a, w podmiocie
zależnym lub dominującym wobec emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o
dopuszczenie do obrotu na takim rynku, albo pozostające z tym podmiotem w stosunku
zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub maklerzy lub doradcy),
nie może wykorzystywać takiej informacji.
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Osoby, o których mowa w art. 156 ust. 1 nie mogą ujawniać informacji poufnej lub udzielać
rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji poufnej do nabycia lub
zbycia instrumentów finansowych, których dotyczyła informacja.
W przypadku uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, zakaz, o którym mowa w art. 156 ust. 1, dotyczy również
osób fizycznych, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na
rzecz tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
Zgodnie z art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wykorzystywaniem
informacji poufnej jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej,
instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby,
albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej
powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi,
jeżeli instrumenty te w szczególności są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu
organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub są przedmiotem ubiegania się o
wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem
jest dany instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym systemie obrotu.
Zgodnie z art. 156 ust. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ujawnieniem
informacji poufnej jest przekazywanie, umożliwianie lub ułatwianie wejścia w posiadanie
przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej odpowiednio odnośnego emitenta
lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych, jednego lub kilku
instrumentów finansowych, nabywania albo zbywania instrumentów finansowych.
Art. 156 ust. 6 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi określa przypadki w których
przekazywanie informacji zakazu nie narusza ujawniania informacji poufnej, a ust. 7
wskazuje co nie stanowi przypadku wykorzystywania informacji poufnej.
Zgodnie z art. 159 ust 1 i 1a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 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, w czasie
trwania okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej,
akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów
finansowych z nimi powiązanych albo dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej,
innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi
instrumentami finansowymi. Osoby wymienione w zdaniu poprzednim nie mogą także, w
czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, podejmować
czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na
rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji
emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować
czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami
finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej.
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Artykuł 159 ust. 1b Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wskazuje czynności, do
których nie stosuje się przepisów ograniczających możliwość nabycia lub zbycia wskazanych
w art. 159 1 i 1a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Okresem zamkniętym jest:
1) okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt
1 lit. a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (tj. osobę fizyczną będącą
członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem lub pełnomocnikiem emitenta lub
wystawcy, jego pracownikiem, biegłym rewidentem albo inną osobą pozostającą z
tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o
podobnym charakterze) informacji poufnej dotyczącej emitenta lub instrumentów
finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4, do przekazania tej
informacji do publicznej wiadomości;
2) w przypadku raportu rocznego - dwa miesiące przed przekazaniem raportu do
publicznej wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem
tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze
wskazanych - chyba że osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie
posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest
dany raport;
3) w przypadku raportu półrocznego - miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej
wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem
tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze
wskazanych - chyba że osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie
posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest
dany raport;
4) w przypadku raportu kwartalnego - dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do
publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a
przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od
pierwszego ze wskazanych - chyba że osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1
pkt 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których
sporządzany jest dany raport.
Na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, osoby wchodzące
w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące jego prokurentami
oraz inne, pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają
stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta
oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i
perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej są obowiązane do przekazywania
Komisji Nadzoru Finansowego oraz temu emitentowi informacji o zawartych przez te osoby
oraz osoby blisko z nimi związane (wskazane 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
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rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na
takim rynku.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie
przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami
finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do
określonych informacji poufnych informacji o transakcjach informacje, o których mowa
w art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przekazywane Komisji
Nadzoru Finansowego powinny zawierać następujące dane:
1) imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji, a w przypadku gdy
przekazywana informacja dotyczy transakcji nabycia lub zbycia dokonanych przez
osoby blisko związane, w rozumieniu art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, z osobą obowiązaną - również imię i nazwisko lub firmę (nazwę) osoby
blisko związanej z osobą obowiązaną;
2) wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej
osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem;
3) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja;
4) rodzaj transakcji (kupno lub sprzedaż) i tryb jej zawarcia;
5) datę i miejsce zawarcia transakcji;
6) cenę i wolumen transakcji;
7) datę i miejsce sporządzenia informacji oraz podpis osoby przekazującej informację.
Informacje, o których mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
przekazywane emitentowi powinny zawierać dane wskazane w powyżej, z wyłączeniem
imienia i nazwiska osoby blisko związanej z osobą obowiązaną.
Informacja, o której mowa powyżej powinna być przekazana równocześnie Komisji oraz
emitentowi w formie pisemnej, w sposób zapewniający zachowanie jej poufności, w terminie
5 dni roboczych od dnia zawarcia transakcji.
W przypadku gdy suma wartości transakcji, o których mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi, nie przekroczyła wartości 5 000 euro, przeliczonej
według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu
zawarcia transakcji, informacja powinna być przekazana najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych
od dnia, w którym suma wartości dotychczasowych transakcji zbycia lub nabycia osiągnęła
lub przekroczyła wartość 5 000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia danej transakcji. Jeżeli suma
wartości dokonanych transakcji nie przekroczyła w danym roku kalendarzowym kwoty 5 000
euro, przekazanie informacji powinno być dokonane najpóźniej do dnia 31 stycznia roku
następującego po roku, w którym transakcje zostały zawarte. Sumę wartości transakcji
oblicza się poprzez dodanie do wartości transakcji dokonanych przez osoby obowiązane do
przekazania informacji, wartości transakcji nabycia lub zbycia dokonanych przez osoby
blisko z nimi związane w rozumieniu art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi.
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Zgodnie z art. 174 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi na osobę wymienioną
w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, która w czasie trwania okresu zamkniętego dokonuje czynności, o
których mowa w art. 159 ust. 1 lub 1a, Komisja może nałożyć, w drodze decyzji, karę
pieniężną do wysokości 200 000 zł. Zgodnie zaś z art. 175 ust. 1 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała
obowiązek, o którym mowa w art. 160 ust. 1, Komisja może nałożyć, w drodze decyzji, karę
pieniężną w wysokości do 100 000 zł, chyba że osoba ta: zleciła uprawnionemu podmiotowi
prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, w
sposób który wyłącza wiedzę tej osoby o transakcjach zawieranych w ramach tego
zarządzania; przy zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się
dowiedzieć o dokonaniu transakcji.
4.1.3.3. Ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych
Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie, każdy kto:
1) osiągnął lub przekroczył 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 33 1/3 %, 50 %, 75 %
albo 90 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej albo
2) posiadał co najmniej 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 33 1/3 %, 50 %, 75 % albo
90 % ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału
osiągnął odpowiednio 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 33 1/3 %, 50 %, 75 %
albo 90 % lub mniej ogólnej liczby głosów
- jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego 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.
Zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie obowiązek dokonania zawiadomienia, o
którym mowa powyżej, powstaje również w przypadku zmiany dotychczas posiadanego
udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów.
Zawiadomienie powinno zawierać informacje o:
1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy
zawiadomienie;
2) 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;
3) 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;
4) informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie
głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego
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udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub
przekroczeniem 10 % ogólnej liczby głosów.
5) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających
akcje spółki;
6) 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 o liczbie akcji posiadanych przed
zmianą i aktualnie oraz odpowiednio o udziale procentowym w kapitale, liczbie głosów i ich
procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, odrębnie dla akcji każdego rodzaju.
Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim.
W przypadku zmiany zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w
okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia lub celu zwiększania tego udziału, należy
niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej zmiany,
poinformować o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz tę spółkę.
Zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy o ofercie, obowiązki określone w art. 69 tej ustawy
spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej
liczby głosów w związku z:
1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;
2) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika
bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki
publicznej;
3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.
W przypadku nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, z których wynika
bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej,
zawiadomienie zawiera również informacje o:
1) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz
instrumentu finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji;
2) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji;
3) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.
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.
Odpowiednio do art. 75 ust. 3 Ustawy o ofercie, obowiązki ogłaszania wezwań do
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji, o których mowa w art. 72 ustawy nie
powstają w przypadku nabywania akcji w obrocie pierwotnym, w ramach wnoszenia ich do
spółki jako wkładu niepieniężnego oraz w przypadku połączenia lub podziału spółki,
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natomiast obowiązki, o których mowa w art. 72-74 ustawy nie powstają w szczególności w
przypadku nabywania akcji spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego
systemu obrotu albo nie są przedmiotem obrotu zorganizowanego. W związku z powyższym,
w odniesieniu do akcji Emitenta, którego akcje wprowadzone będą wyłącznie do
alternatywnego systemu obrotu, obowiązek wezwań nie zachodzi.
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie, akcje obciążone zastawem, do chwili jego
wygaśnięcia, nie mogą być przedmiotem obrotu, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych
akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego w
rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz.
U. Nr 91, poz. 871, z 2005 r. Nr 83, poz. 719 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2009 r. Nr 42, poz.
341). Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w przepisach wydanych na
podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Wskazać trzeba na okoliczność wynikającą z art. 82 Ustawy o ofercie publicznej. Zgodnie z
tym przepisem akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z
podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi
stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej,
osiągnął lub przekroczył 90 % ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje, w terminie
trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od pozostałych
akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup).
Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do
którego skierowane jest żądanie wykupu.
Natomiast odpowiednio do art. 83 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej innemu
akcjonariuszowi, który osiągnął lub przekroczył 90 % ogólnej liczby głosów w spółce spółki
publicznej, akcjonariusz tej spółki może złożyć zażądanie wykupienia posiadanych przez
niego akcji. Żądanie składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym
nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza.
Art. 87 ust. 1 Ustawy o ofercie stanowi, że obowiązki określone w szczególności w art. 69
spoczywają:
1) 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;
2) 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:
a) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy
inwestycyjnych,
b) inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzane przez ten sam podmiot;
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3) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego
progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z
posiadaniem akcji:
a) 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,
b) 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,
c) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest
przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu;
4) 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;
5) 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;
6) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5, posiadając
akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie
danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach.
Obowiązki określone w szczególności w art. 69 powstają również w przypadku, gdy prawa
głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w
podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego uznania.
W przypadkach, o których mowa w pkt 5 i 6 powyżej, obowiązki mogą być wykonywane
przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia.
Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt 5, domniemywa się w przypadku posiadania
akcji spółki publicznej przez:
1) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej
linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i
kurateli;
2) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;
3) mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego
do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia
papierów wartościowych;
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4) jednostki powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości.
Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych w szczególności w
art. 69:
1) po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego
podmioty zależne;
2) po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu
zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4 - wlicza się liczbę głosów z akcji objętych
pełnomocnictwem;
3) wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa
głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.
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 w art. 69. Prawo głosu z akcji
spółki publicznej wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku
głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.
Zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy o ofercie na każdego kto nie dokonuje w terminie
zawiadomienia, w szczególności, o którym mowa w art. 69, lub dokonuje takiego
zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, lub dokonuje
przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, o których mowa w art. 82, lub nie czyni
zadość żądaniu, o którym mowa w art. 83, lub dopuszcza się czynu określonego powyżej,
działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej - Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę
pieniężną do wysokości 1 000 000 zł. Kara pieniężna w wysokości, o której mowa powyżej
może zostać nałożona odrębnie za każdy z czynów określonych w tym przepisie. Kara
pieniężna, o której mowa powyżej może być nałożona odrębnie na każdy z podmiotów
wchodzących w skład porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5. W decyzji, o
której mowa powyżej Komisja może wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku
lub dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą nałożenia
kary pieniężnej. W razie bezskutecznego upływu tego terminu Komisja może powtórnie
wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej.
4.1.3.4. 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
(dalej „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
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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:
1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;
2) 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;
3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;
4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części
przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch
lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro.
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:
1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, 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, nie przekroczył na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych
poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro;
2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo
udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej
instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo
udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed
upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:
a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do
dywidendy, lub
b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub
części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów;
3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów
w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał
praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży;
4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy
zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do
której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego;
5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
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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:
1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,
2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w
szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z
funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego jednego lub kilku
przedsiębiorców,
3) 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:
1) podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji;
2) zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy;
3) 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.
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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.
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.
4.1.3.5. Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia 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.
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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:
1) zawarciu umowy,
2) ogłoszeniu publicznej oferty, lub
3) 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.
Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji.
Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach:
1) gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w
koncentracji, wynosi więcej niż 5 miliardów euro, oraz
2) 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:
1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji
wynosi więcej niż 2,5 miliarda euro,
2) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów
euro,
3) 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
4) 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.

- 32 - | S t r o n a

4.2.OKREŚLENIE
FINANSOWYCH

PODSTAWY

PRAWNEJ

EMISJI

INSTRUMENTÓW

4.2.1. Organ uprawniony do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych
Odpowiednio do art. 430 i nast. Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 6 ust. 5 oraz §
26 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji nowych
akcji należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
4.2.2 Data i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem
jej treści
Walne Zgromadzenie w dniu 9 lipca 2010 r. powzięło Uchwałę nr 4/2010 będącą podstawą
prawną emisji Akcji serii B.
Uchwała 4/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 9 lipca 2010 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą
w Jastrzębiu Zdroju poprzez emisję akcji serii B z pozbawieniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w
Jastrzębiu Zdroju, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § l, art. 310 § 2 w
związku z art. 431 § 7 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także § 6 ust. 5 oraz §
26 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w
Jastrzębiu Zdroju (dalej „Spółka”) o kwotę nie wyższą niż 249.900,00 zł (słownie:
dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych), to jest do kwoty nie wyższej niż
749.900,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych),
poprzez emisję nie więcej niż 2.499.000 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć
tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii B o numerach od B0000001 (słownie: jeden) do
B2499000 (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy), (dalej
„Akcje”), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem w całości
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
2. Objęcie Akcji serii B nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej.
§2
Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wykonania
niniejszej Uchwały, a w szczególności do:
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a.) ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii B,
b.) wyboru podmiotów, którym złożone zostaną oferty objęcia Akcji, z zastrzeżeniem, że
liczba tych podmiotów będzie nie większa niż 99,
c.) zawarcia umów o objęciu Akcji serii B w trybie subskrypcji prywatnej.
§3
Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie
przeznaczony do podziału za rok obrotowy Spółki rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2010
r., a kończący się 31 grudnia 2010 r.
§4
1. Akcje serii B zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed
zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
2. Różnica między ceną emisyjną Akcji a wartością nominalną Akcji zostanie przekazana na
kapitał zapasowy Spółki.
§5
1. Zawarcie umów objęcia Akcji serii B nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r.
2. Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane w granicach określonych w
§ 1 ust. 1 niniejszej uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie Akcji objętych w drodze
subskrypcji prywatnej. 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 Spółki.
3. Akcje serii B nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).

§6
Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki z dnia 5 lipca 2010 r., uzasadniającą
powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz sposób
ustalenia ceny emisyjnej, przedstawioną niniejszemu Walnemu Zgromadzeniu zgodnie z art.
433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając w
interesie Spółki wyłącza prawo poboru Akcji nowej emisji przysługujące dotychczasowym
akcjonariuszom - Panu Piotrowi Piekarskiemu oraz Inwestexpert Corporate Finance Sp. z
o.o. z siedzibą w Płocku.
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Wyłączenie prawa poboru uzasadnione jest w związku z celem emisji Akcji serii B tj.
zaoferowaniem Akcji do objęcia w ramach subskrypcji prywatnej oraz zamiarem
wprowadzania Akcji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect)
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w
Warszawie. Zaoferowanie Akcji serii B osobom i instytucjom stanowiącym inwestorów na
rynku kapitałowym, spoza dotychczasowych akcjonariuszy, jest w ocenie Zarządu korzystne
dla Spółki i pozwoli na istotne rozszerzenie możliwości pozyskiwania potrzebnych dla
dalszego rozwoju Spółki środków finansowych.
Pozyskanie finansowania w drodze subskrypcji prywatnej oraz wprowadzenie Akcji serii B do
obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu (NewConnect) organizowanego przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ze względów wskazanych powyżej oraz
przedstawionych w opinii Zarządu Spółki leży w interesie Spółki i uzasadnia wyłączenie
prawa poboru Akcji serii B przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie
proponowanego w niniejszej Uchwale trybu ustalania ceny emisyjnej Akcji serii B.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, a wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu
zmiany danych do rejestru sądowego.
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji serii B, dokonane
powyższą Uchwałą, zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego w dniu 16 lutego 2011 roku.
Wprowadzenie Akcji serii B do Alternatywnego Systemu Obrotu następuje odpowiednio do
Uchwały nr 2/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 października
2009 r. oraz Uchwały nr 5/2010 Walnego Zgromadzenia z dnia 9 lipca 2010 r.
Uchwała nr 2/2009
w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu do dokonywania czynności
zmierzających do wprowadzenia akcji Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynek
NewConnect w ramach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu
Zdroju uchwala wyrazić zgodę i upoważnić Zarząd do podjęcia wszelkich czynności
prawnych i faktycznych zmierzających do wprowadzenia akcji Spółki w alternatywnym
systemie obrotu na rynek NewConnect w ramach Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w
Warszawie, w tym w szczególności do uzyskania zgody w drodze uchwały Zarządu Giełdy
Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w sprawie dopuszczenia do obrotu instrumentów
finansowych ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju oraz uchwały Zarządu
Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia
notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect instrumentów
finansowych Spółki ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju.
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Uchwała 5/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 9 lipca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B oraz ubieganie się o
wprowadzenie akcji spółki wyemitowanych w ramach emisji akcji serii B do obrotu w
Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w
Jastrzębiu Zdroju, działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 z późniejszymi
zmianami) w związku z art. 5 ust. 1 - 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami), uchwala
co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju (dalej
„Spółka”) uwzględniając postanowienia Uchwały Walnego Zgromadzenia nr 4/2010 z dnia 9
lipca 2010 roku, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję
nowych akcji na okaziciela serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy, wyraża zgodę na:
a.) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii B w rozumieniu przepisów Ustawy z
dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183 poz. 1538
z późn. zm.);
b.) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie
Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U nr 183 poz. 1538 z późn.
zm.),
c.) złożenie akcji Spółki serii B do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną –
o ile będzie to wymagane.
§2
Uwzględniając postanowienia §1 niniejszej Uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia
Zarząd Spółki do:
a.) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie
dematerializacji akcji Spółki serii B, a w szczególności do zawarcia z Krajowym
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Depozytem Papierów Wartościowych („KDPW”) umów dotyczących rejestracji w
depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii B,
b.) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do
wprowadzenia akcji Spółki serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
(NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz.U. numer 183 poz. 1538 z późn. zm.),
c.) złożenia akcji Spółki serii B do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną – o
ile będzie to wymagane.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W rezultacie, przez Walne Zgromadzenie w dniu 9 lipca 2010 r. powzięta została Uchwała nr
6/2010 w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Uchwała 6/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 9 lipca 2010 roku
w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału
zakładowego poprzez emisję akcji serii B oraz upoważnienia Zarządu do złożenia
oświadczenia o ustaleniu ostatecznego brzmienia § 6 ust. 1 Statutu Spółki
Uwzględniając postanowienia Uchwały nr 4/2010 z dnia 9 lipca 2010 roku, powziętej w
ramach niniejszego Walnego Zgromadzenia oraz działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu
spółek handlowych i § 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co
następuje:
§1
Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju (dalej
„Spółka”) postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki w sposób wynikający z podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją nie więcej niż 2.499.000 (dwa miliony
czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii B. W związku z
powyższym § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 749.900,00 zł (siedemset czterdzieści
dziewięć tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 7.499.000 (siedem milionów
czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda, w tym 5.000.000 (pięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i
do 2.499.000 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii B.”.
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§2
Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego, w trybie
art. 310 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek
handlowych, o ustaleniu ostatecznego brzmienia § 6 ust. 1 Statutu Spółki, w granicach
określonych Uchwałą nr 4/2010, powziętą w ramach niniejszego Walnego Zgromadzenia,
przy uwzględnieniu wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku subskrypcji
prywatnej.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, a wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu
zmiany danych do rejestru sądowego.
Zarząd Spółki w dniu 5 stycznia 2011 roku złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie o
ustaleniu ostatecznego brzmienia § 6 ust. 1 Statutu Spółki, w granicach określonych Uchwałą
nr 4/2010, przy uwzględnieniu wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku
subskrypcji prywatnej.
Zmiana Statutu Spółki wynikająca z ww. oświadczenia Zarządu Spółki, została wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X,
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16 lutego 2011 roku.

4.3. OZNACZENIE
DYWIDENDZIE

DAT,

OD

KTÓRYCH

AKCJE

UCZESTNICZĄ

W

Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie
przeznaczony do podziału za rok obrotowy Spółki rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2010
r., a kończący się 31 grudnia 2010 r.
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4.4. WSKAZANIE PRAW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I ZASAD ICH
REALIZACJI
Zakres praw i obowiązków związanych instrumentami finansowymi Emitenta, które są
wprowadzane do obrotu określa Statut Spółki oraz Kodeks spółek handlowych i inne
powszechnie obowiązując przepisy prawa.
Akcjonariuszom przysługują uprawnienia o charakterze korporacyjnym i majątkowym.
4.4.1. Prawa korporacyjne (organizacyjne)
Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa korporacyjne:
1) Prawo dotyczące dokumentu akcji
Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane
przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego
przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o
obrocie instrumentami finansowymi oraz do imiennego zaświadczenia o prawie
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej (art. 328 § 6 Ksh).
2) Prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczania określonych spraw w
porządku obrad
Zasadą jest, że walne zgromadzenie zwołuje zarząd (art. 399 § 1 Ksh). Rada
nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w
terminie określonym w niniejszym dziale lub w statucie, oraz nadzwyczajne walne
zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane (art. 399 § 2 Ksh). Jednakże także
akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co
najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne
zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia (art.
399 § 3 Ksh).
Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (art. 400 § 1) akcjonariusz lub
akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczania
określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Statut może upoważnić do
żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy
reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
Odpowiednio do art. 401 § 1 Ksh Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą także żądać umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie,
które w przypadku spółki publicznej powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później
niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia,
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powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego
punktu porządku obrad.
Zgodnie z art. 401 § 4 Ksh akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej
reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed
terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają
zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty
uchwał na stronie internetowej.
Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 Ksh).
3) Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszowi przysługuje prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.
Akcjonariusz nie może być pozbawiony możliwości uczestnictwa w obradach
walnego zgromadzenia i wykonywania przysługujących mu uprawnień.
Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby
będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia
(dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) (art. 4061 Ksh).
Kwestię udokumentowania prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu reguluje art.
4063 Ksh.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki
publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego
zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści
zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na
jego rachunku papierów wartościowych.
Przepisy o obrocie instrumentami finansowymi mogą wskazywać inne dokumenty
równoważne zaświadczeniu, pod warunkiem, że podmiot wystawiający takie
dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów
wartościowych dla spółki publicznej.
Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem
rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego
zgromadzenia art. 4064 Ksh.
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4) Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu
Akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu (art. 411 § 1 Ksh).
Statut Emitenta stanowi, że akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu, w
ten sposób, że każda akcja imienna serii A daje prawo do dwóch głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki. Wprowadzane do Alternatywnego Systemu Obrotu Akcje serii
B są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są uprzywilejowane co do głosu.
Statut może ograniczyć prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej jednej
dziesiątej ogółu głosów w spółce. Do liczby głosów jakimi dysponuje akcjonariusz
dolicza się głosy przysługujące mu jako zastawnikowi lub użytkownikowi lub na
podstawie innego tytułu prawnego. Ograniczenie może również dotyczyć innych osób,
dysponujących prawem głosu jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie innych
tytułów prawnych. Ograniczenie to może dotyczyć wyłącznie wykonywania prawa
głosu z akcji przekraczających limit głosów określony w statucie. Statut może
przewidywać także kumulację głosów należących do akcjonariuszy, między którymi
istnieje stosunek dominacji lub zależności w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych
lub odrębnej ustawy, a także określać zasady redukcji głosów. W takim przypadku do
głosów z akcji spółki dominującej dolicza się głosy z akcji spółki lub spółdzielni
zależnej.
Statut Emitenta nie przewiduje obecnie ograniczeń prawa głosu akcjonariuszy
dysponujących powyżej jednej dziesiątej ogółu głosów w Spółce lub kumulacji
głosów należących do akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub
zależności.
Akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą
korespondencyjną, jeżeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia. Spółka
publiczna niezwłocznie udostępnia na stronie internetowej formularze pozwalające na
wykonywanie prawa głosu dotyczące projektów uchwał zgłoszonych przez
akcjonariuszy i ogłoszonych na stronie internetowej. Głos oddany w innej formie niż
na formularzu, na formularzu niespełniającym wymagań wskazanych w art. 4023 § 3
Ksh lub dodatkowych wymagań przewidzianych statutem spółki lub regulaminem
walnego zgromadzenia jest nieważny. Spółka publiczna podejmuje odpowiednie
działania służące identyfikacji akcjonariusza głosującego drogą korespondencyjną.
Działania te powinny być proporcjonalne do celu (art. 4111 Ksh). Akcjonariusz może
głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art. 4113 Ksh).
Art. 412 Ksh reguluje natomiast kwestię uczestnictwa pełnomocników akcjonariusza.
Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo
głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa ustanawiania
pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Pełnomocnik
wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że
co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego
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pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może
reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji
każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na
więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych
pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do
wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela. Pełnomocnictwo do
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa
głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
Kodeks spółek handlowych w art. 4121 § 1 zawiera regulację, że członek zarządu i
pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu. Jednakże
zgodnie z § 2, przepis ten nie dotyczy spółki publicznej. Ponadto, w § 3 tego artykułu
wskazano, że jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest
członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub
członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki,
pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym
zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności
wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie
dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. W myśl § 3 pełnomocnik taki, o którym
mowa w § 3 winien głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez
akcjonariusza.
Inną szczególną okolicznością jest stosowanie zakazu wynikającego z art. 413 § 1
Ksh. W myśl tego przepisu akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez
pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał
dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym
udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu
pomiędzy nim a spółką. Jednakże przewidziano wyjątek dla spółek publicznych.
Zgodnie z § 2 art. 414 akcjonariusz spółki publicznej może głosować jako
pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których w § 1.
Odpowiednio stosować należy przepisy art. 4122 § 3 i 4.
5) Inne prawa związane z uczestnictwem na Walnym Zgromadzeniu
a) Akcjonariusze mają prawo żądać odpisów sprawozdania zarządu z działalności
spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej
oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom, najpóźniej na piętnaście
dni przed walnym zgromadzeniem (art. 395 § 4 Ksh);
b) Akcjonariusz może przeglądać w lokalu zarządu listę akcjonariuszy uprawnionych
do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów
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jego sporządzenia. Lista powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni
powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz spółki publicznej
może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną,
podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 § 1 i § 11 Ksh);
c) Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych
porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem (art. 407 § 2
Ksh);
d)
Akcjonariusze,
posiadający
jedną
dziesiątą kapitału
zakładowego
reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu, mogą złożyć wniosek o
sprawdzenie listy obecności przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z
trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2
Ksh);
e) Na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na
walnym zgromadzeniu należy zarządzić tajne głosowanie (art. 420 § 2 Ksh);
f) Akcjonariusze mają prawo żądania informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to
uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad (art. 428 § 1 Ksh). Zarząd
odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z
nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie
tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa (art. 428 §
2 Ksh), a Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie
informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej,
cywilnoprawnej bądź administracyjnej (art. 428 § 3 Ksh). Akcjonariusz może także
poza walnym zgromadzeniem zgłosić wniosek o udzielenie informacji dotyczących
spółki; zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy
uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisu § 2 (art. 428 § 6 Ksh).
Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad
walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do
sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji. Wniosek należy
złożyć w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym
odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do
sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych
innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem (Art. 429 Ksh);
g) Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania
poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 Ksh);
6) Prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia
a) Prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały
Zgodnie z art. 422 Ksh uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź
dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie
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akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce
powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie
uchwały walnego zgromadzenia, obok zarządu, rady nadzorczej oraz poszczególnych
członków tych organów, przysługuje:
- akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał
zaprotokołowania sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji
niemej,
- akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym
zgromadzeniu,
- akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w
przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały
w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.
W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od
dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia
powzięcia uchwały (art. 424 § 2 Ksh).
b) Prawo do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały
Osobom lub organom spółki uprawnionym do wytoczenia powództwa o uchylenie
uchwały walnego zgromadzenia, przysługuje także prawo do wytoczenia przeciwko
spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia
sprzecznej z ustawą. Przepisu art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje
się. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki
publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia,
nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały. Upływ terminu
wskazanego powyżej nie wyłącza możliwości podniesienia zarzutu nieważności
uchwały (art. 425 § 1 Ksh).
7) Prawo do żądania wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału
zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne
zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut
przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej. Jeżeli w skład rady nadzorczej
wchodzi osoba, powołana przez podmiot określony w odrębnej ustawie, wyborowi
podlegają jedynie pozostali członkowie rady nadzorczej. Osoby reprezentujące na
walnym zgromadzeniu tę cześć akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby
reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę
celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych
członków. Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę
akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z art. 385 § 5 Ksh, obsadza się w drodze
głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały
oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania
oddzielnymi grupami. Jeżeli natomiast na takim walnym zgromadzeniu, nie dojdzie do
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utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie
dokonuje się wyborów. We wskazanych wyżej głosowaniach każdej akcji przysługuje
tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, z uwzględnieniem art. 353 § 3 Ksh
(art. 385 Ksh).
8) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie wyrządzonej spółce szkody
Spółka uprawniona jest dochodzić naprawienia wyrządzonej jej szkody. Jeżeli jednak
spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie
roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba,
której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku, działając na
podstawie art. 486 § 1 Ksh, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej
spółce. Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w
złej wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę
wyrządzoną pozwanemu.
9) Prawo żądania zbadania przez biegłego na koszt spółki określonego zagadnienia
związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw
szczególnych)
Odpowiednio do art. 84 Ustawy o ofercie publicznej, na wniosek akcjonariusza lub
akcjonariuszy spółki publicznej, posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby
głosów, walne zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez
biegłego, na koszt spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki
lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Akcjonariusze ci
mogą w tym celu żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub żądać
umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego walnego
zgromadzenia. Art. 400 i 401 Ksh stosuje się odpowiednio. W art. 85 ust. 1
przewidziano, że jeżeli walne zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią
wniosku, o którym mowa w art. 84 ust. 1, albo podejmie taką uchwałę z naruszeniem
art. 84 ust. 4, wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały,
wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta
do spraw szczególnych. Przepisy art. 312 Ksh stosuje się odpowiednio.
10) Prawo do zażądania wykupienia akcji posiadanych przez akcjonariusza przez innego
akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90 % ogólnej liczby głosów w spółce.
Na podstawie art. 83 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz spółki publicznej może
zażądać wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który
osiągnął lub przekroczył 90 % ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie składa się
na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub
przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza. W przypadku gdy informacja o
osiągnięciu lub przekroczeniu progu ogólnej liczby głosów, o którym mowa powyżej,
nie została przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 70 pkt 1
Ustawy o ofercie publicznej, termin na złożenie żądania biegnie od dnia, w którym
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akcjonariusz spółki publicznej, który może żądać wykupienia posiadanych przez niego
akcji, dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o
osiągnięciu lub przekroczeniu tego progu przez innego akcjonariusza.
11) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania bezpłatnego udostępnienia odpisów
dokumentów w lokalu spółki albo bezpłatnego wydania odpisów dokumentów w
przypadku łączenia, podziału lub przekształcenia spółek
W przypadku dokonywania łączenia spółek z udziałem Emitenta, zgodnie z
przepisami art. 505 § 1 Ksh wspólnicy łączących się spółek maja prawo przeglądać
następujące dokumenty:
a) plan połączenia;
b) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących
się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinia i raportem biegłego
rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzane;
c) dokumenty, o których mowa w art. 499 § 2 Ksh, tj. projekt uchwał o
połączeniu spółek; projekt zmian umowy albo statutu spółki przejmującej bądź
projekt umowy albo statutu spółki nowo zawiązanej; ustalenie wartości
majątku spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie
nowej spółki, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie
wniosku o ogłoszenie planu połączenia; oświadczenie zawierające informację
o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia na określony
dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu
połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie
jak ostatni bilans roczny;
d) sprawozdania zarządów łączących się spółek sporządzone dla celów
połączenia, o których mowa w art. 501 Ksh;
e) opinię biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 Ksh.
W przypadku podziału spółki, zgodnie z przepisami art. 540 § 1 Ksh wspólnicy spółki
dzielonej i spółek przejmujących maja prawo przeglądać następujące dokumenty:
a) plan podziału;
b) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności spółki
dzielonej i spółek przejmujących, za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i
raportem biegłego rewidenta, jeżeli opinia lub raport były sporządzone;
c) dokumenty, o których mowa w art. 534 § 2 Ksh, tj. projekt uchwały o
podziale; projekt zmian umowy lub statutu spółki przejmującej lub projekt
umowy lub statutu spółki nowo zawiązanej; ustalenie wartości majątku spółki
dzielonej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o
ogłoszenie planu podziału; oświadczenie zawierające informację o stanie
księgowym spółki, sporządzoną dla celów podziału na określony dzień w
miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału, przy
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wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans
roczny;
d) sprawozdania zarządów spółek uczestniczących w podziale, sporządzone dla
celów podziału, o których mowa w art. 536 Ksh;
e) opinię biegłego, o której mowa w art. 538 § 1 Ksh.
W przypadku przekształcenia spółki, zgodnie z przepisami art. 561 § 1 Ksh wspólnicy
mają prawo przeglądać w lokalu spółki oraz żądać wydania im bezpłatnie odpisów
dokumentów, o których mowa w art. 558 i art. 559 § 4 Ksh, tj.:
a) plan przekształcenia z dołączonymi: projektem uchwały w sprawie
przekształcenia spółki; projektem umowy albo statutu spółki przekształconej;
wyceną składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej;
sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia na
określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu
przekształcenia, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym
układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe;
b) opinię biegłego rewidenta.
12) Prawo żądania informacji o stosunku dominacji lub zależności
W oparciu o art. 6 § 4 Ksh akcjonariusz może żądać, aby spółka handlowa, która jest
akcjonariuszem w tej spółce, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku
dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej
akcjonariuszem w tej samej spółce kapitałowej. Uprawniony może żądać również
ujawnienia liczby akcji lub głosów, jakie spółka handlowa posiada w spółce
kapitałowej, o której mowa w zdaniu pierwszym, w tym także jako zastawnik,
użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia
informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie. Tożsamy obowiązek
zachodzi w razie ustania stosunku zależności (art. 6 § 6 Ksh).
13) Prawo do umorzenia akcji
Statut Emitenta w § 8 przewiduje możliwość umorzenia akcji. Tym samym
akcjonariusz uprawniony jest wyrazić zgodę na umorzenie akcji w drodze jej nabycia
przez Spółkę w ramach umorzenia dobrowolnego.
4.4.2.Prawa majątkowe
Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa majątkowe:
1) Prawo do dywidendy
Akcjonariusze maja prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu
finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez
walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 § 1 Ksh).
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Statut Emitenta stanowi w § 30 ust. 1 stanowi, że Akcjonariusze mają prawo do części
czystego zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego, która została
przeznaczona do podziału przez Walne Zgromadzenie. Odpowiednie zastosowanie
znajduje też zatem regulacja art. 347 § 2 Ksh, zgodnie z którym zysk rozdziela się w
stosunku do liczby posiadanych akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk
rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze posiadający
akcje w dniu ustalenia prawa do dywidendy (zwanym również dniem dywidendy). W
przypadku akcji zdematerializowanych stan posiadania tych akcji wykazany jest na
rachunku papierów wartościowych.
Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku
za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o
kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych,
które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o
niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem
powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub
rezerwowe (art. 348 § 1 Ksh). Przepisy prawa nie zawierają innych postanowień na
temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości oraz
akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypłat.
Statut w § 30 ust. 2 wskazuje, że dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy
ustala Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 349 § 3 zwyczajne walne zgromadzenie
spółki publicznej ustala dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy
uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin
wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia
uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Ponadto przy
określaniu terminu wypłaty dywidendy należy mieć na uwadze brzmienie § 124 ust. 2
Szczegółowych Zasad Działania KDPW, zgodnie z którym dzień wypłaty dywidendy
może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu ustalenia prawa do dywidendy.
Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli
uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w
dniu określonym przez radę nadzorczą (art. 348 § 4 Ksh).
Roszczenie o wypłatę dywidendy – jako roszczenie majątkowe – ulega
przedawnieniu, zgodnie z art.117, 118 i 120 ust. 1 Kodeksu cywilnego, po upływie 10
lat licząc od ustalonego dnia w którym miała nastąpić wypłata dywidendy.
2) Prawo poboru nowych akcji
Stosownie do art. 433 § 1 Ksh akcjonariusze maja prawo pierwszeństwa objęcia
nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).
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W interesie spółki walne zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru
akcji w całości lub w części. Uchwała walnego zgromadzenia wymaga większości co
najmniej czterech piątych głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji
może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego
zgromadzenia. Zarząd przedstawia walnemu zgromadzeniu pisemną opinię
uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną
akcji bądź sposób jej ustalenia. Przepisów powyższych nie stosuje się, gdy:
a) uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w
całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich
następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na
warunkach określonych w uchwale;
b) uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w
przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części
lub wszystkich oferowanych im akcji (art. 433 § 2 i 3 Ksh).
3) Prawo do udziału w majątku likwidacyjnym
Zgodnie z art. 474 Ksh między akcjonariuszy dzieli się majątek pozostały po
zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki. Podział nie może nastąpić przed
upływem roku od ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.
Majątek ten dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego
z nich wpłat na kapitał zakładowy.
W przypadku gdyby w spółce istniały akcje uprzywilejowane korzystające z
pierwszeństwa przy podziale majątku, należy przede wszystkim spłacić akcje
uprzywilejowane w granicach sum wpłaconych na każdą z akcji, a następnie spłacić w
ten sam sposób akcje zwykłe. Nadwyżka majątki winna zostać podzielona na
ogólnych zasadach między wszystkie akcje. Statut Emitenta nie przewiduje
uprzywilejowania Akcji w zakresie podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki.
Ponadto Statut Spółki nie określa żadnych innych zasad podziału takiego majątku,
zatem posiadacze akcji Emitenta maja prawo do udziału w majątku likwidacyjnym
spółki, w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy.
4) Prawo do rozporządzania akcjami
Przez rozporządzanie akcją należy rozumieć przede wszystkim jej zbycie
(przeniesienie własności na nabywcę) oraz inne rozporządzenia, takie jak
ustanowienie na akcji zastawu albo prawa użytkowania albo wydzierżawienie.
Przedmiotem rozporządzenia jest prawo wynikające z akcji, a nie „rzecz”, czyli
dokument akcji. Nie zmienia to jednak faktu, że zbycie akcji jest czynnością realną,
tzn. do skutecznego przeniesienia własności akcji na nabywcę niezbędne jest
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przeniesienie posiadania dokumentu akcji, a w przypadku akcji zdematerializowanych
– dokonanie odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych.
Dopuszczalność zbycia akcji wynika wprost z przepisu art. 337 § 1 Ksh, który
stanowi, że: „Akcje są zbywalne”. Ponadto prawo do zbycia akcji wynika z
konsekwencji kapitałowego charakteru spółki akcyjnej. Dopuszczalność ustanowienia
użytkowania na prawach (w tym na prawach z akcji) znajduje podstawę prawną w art.
265 § 1 Kodeksu cywilnego, zaś w przypadku zastawu rolę takiego przepisu pełni art.
327 Kodeksu cywilnego.
Trzeba w tym miejscu podkreślić, że zgodnie z art. 340 § 3 Ksh, w okresie, gdy akcje
spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na
rachunku papierów wartościowych prowadzonych przez podmiot uprawniony zgodnie
z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (dom maklerski lub bank
prowadzącym rachunki papierów wartościowych), prawo głosu z tych akcji
przysługuje akcjonariuszowi.

4.5. OKREŚLENIE PODSTAWOWYCH ZASAD POLITYKI EMITENTA CO DO
WYPŁATY DYWIDENDY W PRZYSZŁOŚCI
Akcjonariusze maja prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym,
zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do
wypłaty akcjonariuszom (art. 347 § 1 Ksh).
Zgodnie z art. 395 Ksh zwyczajne walne zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie
sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, powinno powziąć uchwałę o podziale
zysku (albo o pokryciu straty).
Na podstawie art. 348 § 3 Ksh zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień
dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na
dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.
Odpowiednio zaś do § 4 ww. artykułu - dywidendę wypłaca się w dniu określonym w
uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie
określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą.
Zgodnie z § 124 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, Emitent jest zobowiązany
poinformować KDPW o wysokości dywidendy, o dniu ustalenia prawa do dywidendy (dniu
dywidendy – zgodnie z określeniem zawartym w przepisach Ksh) oraz terminie wypłaty
dywidendy. Dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu
ustalenia prawa do dywidendy (§ 124 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW). Z kolei
zgodnie z § 130 Szczegółowych Zasad Działania KDPW - wypłata dywidendy przysługującej
akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej następuje za
pośrednictwem systemu depozytowego KDPW poprzez pozostawienie przez Emitenta do
dyspozycji KDPW środków na realizacje prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW
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rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW
środków otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie
przekażą je na poszczególne rachunki papierów wartościowych osób uprawnionych do
dywidendy (akcjonariuszy). Rachunki te prowadzone są przez poszczególne domy
maklerskie.
Na dzień sporządzenia Dokumentu Zarząd Emitenta będzie rekomendował akcjonariuszom
niewypłacenie dywidendy w ciągu najbliższych dwóch 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. Zarząd Emitenta zamierza rekomendować przeznaczenie części zysku na
wypłatę dywidendy za każdy rok, w którym Spółka osiągnie zysk, poczynając od zysku za
rok 2012.

4.6. INFORMACJE O ZASADACH
OPODATKOWANIA DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH
Z
POSIADANIEM
I
OBROTEM
INSTRUMENTAMI
FINANSOWYMI OBJĘTYMI DOKUMENTEM INFORMACYJNYM, W TYM
WSKAZANIE PŁATNIKA PODATKU
Zważywszy, że zawarte w niniejszym Dokumencie informacje o zasadach opodatkowania
dochodów mają charakter ogólny, zaleca się aby w celu rozstrzygnięcia konkretnych
zagadnień dotyczących opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem
instrumentami finansowymi objętymi niniejszym Dokumentem zwrócić się do doradcy
podatkowego.
Według art. 10 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochodem z udziału
w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, 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.
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 stanowi koszt
nabycia bądź objęcia, odpowiednio, umarzanych lub unicestwianych w związku z likwidacją
akcji. Dochody (przychody) z powyższych źródeł, ewentualnie po pomniejszeniu o kwoty
niestanowiące 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.
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Zgodnie z art. 24 ust. 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z
udziału w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym
także: dochód z umorzenia udziałów lub 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. Art. 24 ust. 5d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, że
dochód z umorzenia akcji to nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad
kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; jeżeli nabycie nastąpiło w drodze
spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z dnia nabycia spadku lub
darowizny.
4.6.1. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy
4.6.1.1. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne
Do opodatkowania przychodów osób prawnych z tytułu dywidendy mają zastosowanie
następujące zasady, określone przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:
1) 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 (art. 22
ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych);
2) 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 (art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych):
a) 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,
b) 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,
c) spółka, o której mowa pod lit. b), posiada bezpośrednio nie mniej niż 10%
udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa pod lit. a),
d) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu
udziału w zyskach osób prawnych jest:
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- spółka, o której mowa pod lit. b), albo
- zagraniczny zakład spółki, o której mowa pod lit. b).
(zapis powyżej pod lit. d) dotyczy podatników, których prawo do uzyskania
dywidendy zostało ustalone przed dniem 01 stycznia 2011 roku i którzy
zachowują prawo do zwolnienia od podatku dochodowego na zasadach
określonych w art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w
brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 25
listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne; od dnia 01 stycznia 2011 roku jednym z warunków zwolnienia jest aby
spółka, o której mowa pod lit. b), nie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania
podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich
osiągania)
Zwolnienie, o którym mowa powyżej 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.
Zwolnienie, o którym mowa w art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, stosuje się:
1) jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa pod lit. c) powyżej, wynika z tytułu
własności,
2) w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie
tytułu:
a) własności,
b) innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze
zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.
Podmioty wskazane w art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych które
dokonują wypłat należności z tytułów udziałów w zyskach osób prawnych - w tym Emitent
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będący osobą prawną, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać w dniu dokonania wypłaty,
zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat (w razie przeznaczenia dochodu na
podwyższenie kapitału zakładowego, płatnicy pobierają podatek w terminie 14 dni od dnia
uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu
kapitału zakładowego). Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką
umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów
podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.
Płatnicy przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu
skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku podatników nie mających
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu - na rachunek urzędu
skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach
opodatkowania osób zagranicznych.
4.6.1.2. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne
Do opodatkowania przychodów osób fizycznych z tytułu dywidendy mają zastosowanie
następujące zasady, określone przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych:
1) podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy,
2) przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na
zasadach określonych w art. 27 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
(art. 30a ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),
3) podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt. 4 Ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych).
Podmiot dokonujący wypłat z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w
zyskach osób prawnych na rzecz osób fizycznych (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), obowiązany jest, zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako płatnik pobierać w dniu dokonania wypłaty
zryczałtowany podatek w wysokości 19%. Pobrany podatek przekazywany jest przez biuro
maklerskie na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca
następującego po miesiącu pobrania podatku.
4.6.2. Opodatkowanie dochodów w związku ze zbyciem papierów wartościowych
4.6.2.1. Opodatkowanie dochodów osób prawnych w związku ze zbyciem papierów
wartościowych
Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży papierów wartościowych podlegają
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest
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dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, tj. kwota uzyskana ze sprzedaży papierów
wartościowych, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie
lub objecie papierów wartościowych. Dochód ze sprzedaży papierów wartościowych łączy się
z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 25
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - osoby prawne, które sprzedały 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.
4.6.2.2.Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w związku ze zbyciem papierów
wartościowych
Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - od dochodów
uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów
wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich
wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną
(...) podatek dochodowy wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu. 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.
1) Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, jest:
2) 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,
3) różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z
papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania przychodów,
określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 a,
4) 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,
5) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w
spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów,
określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38,
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6) 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.
Przepisy art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się z
uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest
Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką
umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca
zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.
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 cześć, i obliczyć
należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych).
4.6.3. Podatek od czynności cywilnoprawnych
Zasadą jest, że 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 powyższym przypadku kupujący, zgodnie z art. 4 pkt 1 Ustawy o podatku od czynności
cywilnoprawnych, zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych.
Jednakże zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się
od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi:
a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm
inwestycyjnych,
c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,
d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne
firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu
zorganizowanego
- w rozumieniu przepisów Ustawy 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
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wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu.
Ponadto, na podstawie art. 2 pkt 4 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych,
opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności
cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynamniej jedna ze stron z tytułu
dokonania tej czynności jest:
1) opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
2) zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem – w szczególności - umowy
sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

4.6.4. Podatek od spadków i darowizn
Zgodnie z Ustawą o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn
podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1 ust. 1 Ustawy o podatku od spadków i darowizn).
Podatkowi nie podlega w szczególności nabycie praw majątkowych podlegających
wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani
też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego
pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 3 pkt 1 Ustawy o podatku
od spadków i darowizn).
Artykuł 4a Ustawy o podatku od spadków i darowizn określa zasady i warunki zwolnienia od
podatku nabycia praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba,
rodzeństwo, ojczyma i macochę. Zwolnienia to stosuje się, jeżeli w chwili nabycia nabywca
posiadał obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii
Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub miał miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego państwa.
Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy praw majątkowych (art. 5 Ustawy o podatku od
spadków i darowizn).
Obowiązek podatkowy powstaje odpowiednio do trybu nabycia. Odpowiednio wskazuje to
art. 6 Ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych praw majątkowych po potrąceniu długów
i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu
nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli przed dokonaniem
wymiaru podatku nastąpi ubytek rzeczy spowodowany siłą wyższą, do ustalenia wartości
przyjmuje się stan rzeczy w dniu dokonania wymiaru, a odszkodowanie za ubytek należne z
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tytułu ubezpieczenia wlicza się do podstawy wymiaru (art. 7 Ustawy o podatku od spadków i
darowizn).
Wartość nabytych praw majątkowych przyjmuje się w wysokości określonej przez nabywcę,
jeżeli odpowiada ona wartości rynkowej tych praw. Wartość rynkową praw majątkowych
określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie prawami majątkowymi
tego samego rodzaju, z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli nabywca nie określił
wartości praw majątkowych albo wartość określona przez niego nie odpowiada, według
oceny naczelnika urzędu skarbowego wartości rynkowej, organ ten wezwie nabywcę do jej
określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia
doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny. Jeżeli
nabywca, pomimo wezwania, nie określił wartości lub podał wartość nieodpowiadającą
wartości rynkowej, naczelnik urzędu skarbowego dokona jej określenia z uwzględnieniem
opinii biegłego lub przedłożonej przez nabywcę wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli organ
podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o
więcej niż 33 % od wartości podanej przez nabywcę, koszty opinii biegłego ponosi nabywca.
Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest
nabywca. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do
osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.
Przy ustalaniu wysokości podatku przyjmuje się kwoty wartości rzeczy i praw majątkowych
określone w stosownych przepisach Ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz skale
podatkowe określone w tej ustawie, obowiązujące w dniu powstania obowiązku
podatkowego, z zastrzeżeniem, że nabycie praw majątkowych w drodze darowizny lub
polecenia darczyńcy podlega opodatkowaniu według stawki 20 %, jeżeli obowiązek
podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym lub
organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego,
kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego na okoliczność dokonania tej darowizny, a
należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony.
Podatnicy podatku są obowiązani złożyć w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku
podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu
rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru chyba, że podatek jest pobierany
przez płatnika. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie
podstawy opodatkowania. W przypadku nabycia rzeczy lub praw majątkowych
niewykazanych w zeznaniu podatkowym, podatnik jest obowiązany do złożenia korekty
zeznania podatkowego organowi, któremu złożono zeznanie podatkowe, w terminie 14 dni od
dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu.
Notariusze są płatnikami podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo
zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym
przedmiocie.
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4.6.5. Odpowiedzialność płatnika podatku
Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 Ustawy Ordynacja podatkowa, 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 nie pobrany lub
podatek pobrany a nie wpłacony.
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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5. DANE O EMITENCIE
5.1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE
ACARTUS S.A.
Forma prawna
Kraj siedziby
Siedziba i adres:
Telefon/fax
Strona www
NIP
REGON

Spółka Akcyjna
Polska
ul. 11 Listopada 17, 44-330 Jastrzębie Zdrój
+48 32 475 15 26
www.acartus.pl
113-00-24-382
010572823

5.2. WSKAZANIE CZASU TRWANIA EMITENTA
Emitent został utworzony na czas nieoznaczony.

5.3. PRZEPISY PRAWA, NA PODSTAWIE, KTÓRYCH ZOSTAŁ UTWORZONY
EMITENT
Emitent został utworzony na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks
spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z póź. zm.) w wyniku przekształcenia w spółkę
akcyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „ARTU II” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, w trybie przewidzianym przez art. 551 i
następne Kodeksu spółek handlowych. Emitent działa zgodnie z postanowieniami Kodeksu
spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Zgodę na brzmienie Statutu Spółki Akcyjnej ACARTUS S.A. wyrażono w ramach Uchwały o
przekształceniu Spółki w spółkę akcyjną, która została powzięta w dniu 29 lipca 2008 roku i
była objęta protokołem sporządzonym przez notariusza Mirelę Radwan w jej Kancelarii
Notarialnej w Pszczynie przy ul. Ks.bp. Bogedaina nr 16 (akt notarialny Repertorium A nr
10779/2008).
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na brzmienie Statutu oraz podpisanie Statutu Spółki w myśl
art. 556 pkt 4 Ksh nastąpiło także w dniu 29 lipca 2008 roku przed notariuszem Mirelą
Radwan w jej Kancelarii Notarialnej w Pszczynie przy ul. Ks.bp. Bogedaina nr 16 (akt
notarialny Repertorium A nr 10789/2008).

5.4. MIEJSCE REJESTRACJI EMITENTA ORAZ NUMER KRS
Postanowienie o wpisaniu Emitenta do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego zostało wydane przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
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Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20 lutego 2009 roku. Emitent został wpisany pod
numerem KRS 0000323912.
Emitent nie jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia.

5.5. OPIS HISTORII EMITENTA
Ø 01.06.1995 – powstaje biuro rachunkowe ARTU II (funkcjonuje jako jednoosobowa
działalność gospodarcza, właścicielem jest Piotr Piekarski, siedziba Jastrzębie Zdrój),
Ø 01.01.2004 – zmiana formy prawnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
Ø Grudzień 2006 – zakup biura rachunkowego „ELENA” w Jastrzębiu Zdrój oraz biura
rachunkowego „PASSA” w Rybniku,
Ø Kwiecień 2008 – zakup udziałów w spółce przez Inwestexpert Corporate Finance Sp.
z o.o.,
Ø Kwiecień 2008 – rozpoczęcie prac nad przekształceniem w spółkę akcyjną,
Ø Maj 2008 – zakup biura rachunkowego w Pszowie i wcielenie go w struktury firmy
ARTU II Sp. z o.o.
Ø Sierpień 2008 – zakup dwóch biur rachunkowych w Raciborzu,
Ø 20.02.2009 (data wpisu w KRS) – przekształcenie spółki w spółkę akcyjną, zmiana
brzmienia firmy na ACARTUS S.A. (podniesienie kapitału do 500.000 zł).
Ø 09.07.2010 – podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B oraz ubiegania się o
wprowadzenie akcji spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
NewConnect
Ø 31.12.2010 – zakończenie oferty prywatnej akcji, w efekcie pozyskano 1 mln zł,
Ø Styczeń 2011 – zakup biura rachunkowego Alfa w Cieszynie i Jastrzębiu-Zdrój
Ø Luty 2011 – objęcie przez Emitenta 50% udziałów spółki ACARTUS Slovakia s.r.o.
(przedmiot działalności spółki to świadczenie usług z zakresu doradztwa księgowego)

Dotychczas realizowane procesy przejęć/zakupów biur rachunkowych polegały na zakupie
przez Emitenta Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa. Aktualnie siedziba Emitenta oraz
macierzyste biuro rachunkowe znajdują się w Jastrzębiu Zdrój, przy ul. 11-go Listopada,
pozostałe biura rachunkowe prowadzone przez Emitenta są jego filiami.
5.6. OKREŚLENIE RODZAJÓW I WARTOŚCI KAPITAŁÓW (FUNDUSZY)
WŁASNYCH EMITENTA ORAZ ZASADY ICH TWORZENIA
Przepisy Kodeku spółek handlowych statuują obowiązek wniesienia przez akcjonariuszy
wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. Zgodnie z art. 308 § 1 Kodeksu spółek
handlowych Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 100 000 złotych.
Jak wynika z § 6 ust. 1 Statutu Spółki, kapitał zakładowy Spółki wynosi 749.900,00 zł
(siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na 7.499.000 (siedem
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milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda, w tym 5.000.000 (pięć milionów) akcji imiennych
uprzywilejowanych serii A o numerach od A0000001 do A5000000 i 2.499.000 (dwa miliony
czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach
od B0000001 do B2499000.
Zgodnie zaś z art. 396 § 1 – 3 Kodeksu spółek handlowych na pokrycie straty należy
utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok
obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich
wartości nominalnej, a pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji. Do kapitału zapasowego
wpływają również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie
szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na
wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.
O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie; jednakże
części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć
jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
Zgodnie z § 28 Statutu Spółki Emitent oprócz kapitału zakładowego, zapasowego i
rezerwowego tworzy i utrzymuje inne kapitały, których tworzenie nakazują przepisy prawa.
Walne Zgromadzenie może tworzyć dowolne kapitały rezerwowe, które mogą być tworzone i
znoszone w trakcie i przy zamknięciu roku obrotowego.
Rodzaje i wartość kapitałów (funduszy) własnych Emitenta na dzień 31.12.2010:
Kapitał zakładowy: 500.000 zł
Kapitał zapasowy: 1.157.045,71 zł
Zysk netto: - 152.912,58 zł
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY: 1.504.133,13 zł
5.7. INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości.
5.8.
INFORMACJE
O
PRZEWIDYWANYCH
ZMIANACH
KAPITAŁU
ZAKŁADOWEGO W WYNIKU REALIZACJI PRZEZ OBLIGATARIUSZY
UPRAWNIEŃ Z OBLIGACJI DAJĄCYCH PIERWSZEŃSTWO DO OBJĘCIA W
PRZYSZŁOŚCI NOWYCH EMISJI AKCJI
Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje ani obligacji z prawem
pierwszeństwa do objęcia akcji tym samym na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu
brak podstaw do przewidywania jakichkolwiek zmian kapitału zakładowego w wyniku
realizacji takich uprawnień przez obligatariuszy.
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5.9. LICZBA AKCJI I WARTOŚĆ 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 LICZBA AKCJI I WARTOŚĆ 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 Emitenta do podwyższenia kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego. Wobec tego kapitał zakładowy Emitenta nie
może być w tym trybie podwyższony w terminie ważności Dokumentu.
5.10. INFORMACJE O NOTOWANIACH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
EMITENTA
Instrumenty finansowe Emitenta dotychczas nie były i nie są notowane na żadnym rynku
instrumentów finansowych. Nie wystawiano także w związku z nimi kwitów depozytowych.
5.11.
PODSTAWOWE
INFORMACJE
NA
TEMAT
ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH EMITENTA,
ISTOTNY WPŁYW NA JEGO DZIAŁALNOŚĆ

POWIĄZAŃ
MAJĄCYCH

Inwestexpert Corporate Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która pełni rolę
Autoryzowanego Doradcy Emitenta, posiada 2 497 000 (dwa miliony czterysta
dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji Emitenta o łącznej wartości nominalnej 249 700,00 zł
(dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset złotych), co stanowi 33,3 % (trzydzieści
trzy i trzy dziesiąte procenta) udziału w kapitale zakładowym Emitenta, które dają prawo do
39,6 % (trzydzieści dziewięć i sześć dziesiątych procenta) ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu. Inwestexpert Corporate Finance Sp. z o.o. posiada 2.450.000 akcji serii A
oraz 47.000 akcji serii B.
Pan Jerzy Dobrosielski, wchodzący w skład Rady Nadzorczej Emitenta zasiada w zarządzie
Inwestexpert Corporate Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie pełni
funkcję Prezesa Zarządu, a także posiada 80% udziałów w kapitale zakładowym Inwestexpert
Corporate Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Pan Sebastian Gawinowski wchodzący w skład Rady Nadzorczej Emitenta jest Dyrektorem
Zarządzającym Inwestexpert Corporate Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Jednakże nie zachodzą jakiekolwiek okoliczności, które stanowiłyby, że Inwestexpert
Corporate Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem dominującym w
stosunku do Emitenta. Tym samym Emitent jest jedynie spółką powiązaną wobec
Inwestexpert Corporate Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będącą
Autoryzowanym Doradcą Emitenta.
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ACARTUS w dniu 11 lutego 2011 roku objął jeden udział handlowy w kapitale zakładowym
ACARTUS Slovakia s.r.o. z siedzibą w Czadcy (Republika Słowacka), o wartości nominalnej
2.500 EUR (słownie euro: dwa tysiące pięćset), stanowiący 50% w kapitale zakładowym tej
spółki. Prawo głosu wynika z wartości nominalnej udziałów handlowych. Każde 10 EUR
(słownie euro: dziesięć) udziału handlowego daje prawo do jednego głosu. Każdy wspólnik
może posiadać tylko jeden udział. Ponadto, Piotr Piekarski – Prezes Zarządu Emitenta jest
członkiem dwuosobowego Zarządu spółki ACARTUS Slovakia s.r.o. Nie zachodzą też inne
okoliczności, które stanowiłyby, że Emitent jest podmiotem dominującym w stosunku do
ACARTUS Slovakia s.r.o. Zasadniczym przedmiotem działalności ACARTUS Slovakia s.r.o.
będzie świadczenie usług księgowych. Spółka ACARTUS Slovakia s.r.o. nie została jeszcze
wpisana do rejestru handlowego.
Poza wskazanymi powyżej zależnościami Emitent nie posiada innych powiązań
organizacyjnych lub kapitałowych mających istotny wpływ na jego działalność. Emitent nie
posiada także udziałów lub akcji w innych spółkach.
5.12. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH LUB
USŁUGACH EMITENTA
Przedmiotem działalności Emitenta jest prowadzenie biur rachunkowych. Na chwilę obecną
w posiadaniu Spółki znajduje się 6 biur:
1) Jastrzębie Zdrój – w 2009 nastąpiło przeniesienie przejętego w roku 2006 biura
ELENA do biura macierzystego zlokalizowanego w strategicznym dla usług
świadczonych przez Spółkę miejscu, a mianowicie w bezpośrednim sąsiedztwie
Urzędu Skarbowego w Jastrzębiu Zdrój. Do tego czasu w Jastrzębiu Zdrój
funkcjonowały dwa biura ACARTUS.
2) Rybnik – małe biuro rachunkowe, w styczniu 2010 zostało przeniesione do nowego
lokalu, biuro o dużym potencjale rozwoju.
3) Pszów – biuro posiada bardzo dobrą renomę wypracowaną jeszcze przez
poprzedniego właściciela, obecnie pozycja tego biura jest w dalszym ciągu
umacniana.
4) Racibórz – obecnie trwa budowa renomy biura. Na terenie Raciborza brak jest biur
świadczących usługi na wysokim poziomie, wykorzystujących nowe technologie w
tym obsługę przez Internet – w związku z tym Zarząd widzi szczególnie duży
potencjał wzrostu w przypadku tego biura. W Raciborzu przejęto dwa biura przy czym
zostały one połączone, obecnie funkcjonują w jednej lokalizacji.
5) Cieszyn – filia biura rachunkowego Alfa – przejętego w styczniu 2011 ze środków
pozyskanych z prywatnej emisji akcji
6) Jastrzębie – Zdrój - filia biura rachunkowego Alfa – przejętego w styczniu 2011 ze
środków pozyskanych z prywatnej emisji akcji
Zakres usług świadczonych przez ACARTUS obejmuje:
1) prowadzenie księgowości:
a.
prowadzenie ksiąg handlowych,
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b.
prowadzenie książki przychodów i rozchodów,
c.
prowadzenie ewidencji ryczałtowych,
d. prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług,
e.
sporządzanie rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym,
f.
prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
2) prowadzenie spraw kadrowo-płacowych:
a.
prowadzenie dokumentacji pracowniczej w tym akt osobowych
(przygotowywanie pełnej dokumentacji pracowniczej),
b.
sporządzanie list wynagrodzeń osób zatrudnionych,
c.
sporządzanie miesięcznych raportów rozliczeniowych do ZUS,
d. obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych
wynagrodzeń,
e.
prowadzenie kart zasiłkowych,
f.
prowadzenie rocznych kart wynagrodzeń,
g. sporządzanie deklaracji rocznych PIT-4R oraz PIT-8AR,
h.
sporządzanie rocznych deklaracji PIT-11,
3) pozostałe:
a.
sporządzanie analiz księgowo-finansowych na zlecenie klienta,
b.
sporządzanie zeznań rocznych osób nieprowadzących działalności
gospodarczej,
c.
sporządzanie wniosków o zwrot VAT-u od zakupu niektórych materiałów
budowlanych.
5.13. ZATRUDNIENIE
Zespół ACARTUS stanowią osoby o wysokich kwalifikacjach oraz długoletnim stażu na
zajmowanych stanowiskach. Spółka stale podnosi kwalifikacje swoich pracowników poprzez
szkolenia merytoryczne z zakresu świadczonych usług oraz szkolenia z zakresu obsługi
klienta. Na koniec 2010 roku w Spółce zatrudnione były 32 osoby. W podziale na
poszczególne biura zatrudnienie w ACARTUS prezentowało się następująco:
1) Jastrzębie Zdrój – 18 osób (w tym 3 członków Zarządu zaangażowanych również w
świadczenie usług na rzecz klientów).
2) Racibórz – 10 osób,
3) Rybnik – 2 osoby,
4) Pszów – 2 osoby.
W styczniu 2011 przejęto kolejne biuro rachunkowe (biuro Alfa z placówkami w Jastrzębiu
Zdrój i Cieszynie) zatrudniające łącznie 13 osób. Zatem łączna liczba zatrudnionych w
ACARTUS obecnie wynosi 45.
Jeżeli chodzi o zatrudnienie ogółem należy wskazać, że wraz z przejęciem kolejnych biur
rachunkowych zatrudnienie będzie proporcjonalnie wzrastać. Poniżej wskazano aktualną
strukturę organizacyjną Spółki. W przypadku zakupu kolejnych biur rachunkowych struktura
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będzie rozbudowywana zgodnie z przyjętym już i funkcjonującym modelem. W każdym
nowo przejętym biurze powoływany będzie kierownik lub dyrektor i przyporządkowani
zostaną pracownicy operacyjni.
Nadzór BHP – firma
zewnętrzna

PREZES SPÓŁKI

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu
Pełnomocnik ds. SZJ

Księgowość Spółki

Kadry Spółki

Informatyk

Pracownicy
techniczni

Dyrektor Biura

Dyrektor Biura

Kierownik Biura

Kierownik Biura

Jastrzębie-Zdrój,

Racibórz,

Rybnik,

Pszów

Kierownik
Działu
Księgowości

Kierownik

Dział
Księgowości

Dział Kadr

Dział
Księgowości

Dział
Księgowości

Dział Kadr

Dział Kadr

*Struktura nie obejmuje przejętego w styczniu 2011 biura rachunkowego Alfa, biuro
rachunkowe Alfa posiada dwie placówki, jedną w Cieszynie drugą w Jastrzębiu – Zdrój.
Placówka w Cieszynie prawdopodobnie będzie funkcjonowała w strukturze tak jak obecnie
biuro Racibórz, natomiast placówka Jastrzębie – Zdrój będzie połączona z biurem
macierzystym lub będzie funkcjonować odrębnie.
5.14. OTOCZENIE RYNKOWE EMITENTA
Korzystanie z zewnętrznych usług księgowych staje się wśród polskich przedsiębiorców
coraz bardziej popularnym rozwiązaniem biznesowym. Dzięki takiemu modelowi współpracy
firmy mają możliwość wyłączenia części obszarów swojej działalności i przekazania ich
jednostkom specjalizującym się w danej kwestii, same zaś mogą skoncentrować siły wokół
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swojej zasadniczej działalności. Z drugiej strony, jednostki świadczące usługi outsourcingu
koncentrują się wyłącznie na specjalizacji w określonej branży i zapewnieniu swoim klientom
wysokiej jakości świadczonych usług. Większość polskich firm jest zbyt mała, aby na własną
rękę prowadzić działy księgowo-finansowe. Wiedza pojedynczego pracownika, ze względu
na bardzo szeroki zakres prawa podatkowego oraz specyfikę poszczególnych rozliczeń z
dziedziny podatków czy ubezpieczeń, bywa zwykle bardziej powierzchowna, niż
skumulowana w nowoczesnym podmiocie doradczym jak ACARTUS wiedza kilku osób,
specjalizujących się w poszczególnych zagadnieniach takich jak: rozliczenia księgowe, bilans,
rozliczenia ubezpieczeń społecznych czy doradztwo podatkowe. Według opinii wielu
specjalistów przyszłość branży outsourcingowej będzie należała do tych podmiotów, które
będą w stanie w coraz ciekawszy, sprawniejszy i bardziej innowacyjny sposób sprostać
rosnącym potrzebom rynku. Bardzo istotnym czynnikiem stanie się również kompleksowość
oferowanych usług.
Rynek usług księgowych jest obecnie bardzo rozdrobniony. Istnieje dosyć duża liczba
podmiotów wykonujących tego typu działalność. Zarząd Spółki olbrzymią szansę dla jej
rozwoju upatruje w konsolidacji branży. Proces ten (konsolidacja rynku usług księgowych)
jest w ocenie Zarządu procesem nieuniknionym, a te podmioty, które będą w nim
uczestniczyły mają szansę na zbudowanie dużego podmiotu o ustabilizowanych obrotach i
rentowności. W działalności księgowej bardzo trudno jest pozyskać klienta, który korzysta
już z usług innego biura. W działalności tej oprócz cen oferowanych usług ważny jest
profesjonalizm i właściwe relacje z klientem. Duży podmiot może budować przewagę nad
podmiotem mniejszych zwłaszcza poprzez dostęp do specjalistycznej wiedzy. Korzystając z
usług sieci biur rachunkowych klient ma dostęp do wiedzy kilku specjalistów, a nie tak jak w
przypadku małego biura do wiedzy np. tylko jednej osoby. Zwiększanie skali działalności na
rynku usług księgowych może odbywać się w dwojaki sposób:
1) zdobywanie nowych klientów w ramach istniejących już biur rachunkowych,
2) zakup funkcjonujących biur rachunkowych.
Intencją Zarządu Spółki jest rozwijanie działalności zarówno w oparciu o zdobywanie
nowych klientów poprzez istniejące już biura, jak również poprzez zakup biur rachunkowych.
W pierwszym przypadku na pewno nie uda się w krótkim czasie zwiększyć w znaczący
sposób obrotów, ale jest to rozwiązanie nie wymagające dużych nakładów. Natomiast w
przypadku przejęcie biura rachunkowego konieczne jest wydatkowanie znacznych środków
pieniężnych, ale wówczas następuje z reguły skokowy wzrost skali działalności.
Jeżeli chodzi o aktualną pozycję rynkową Spółki można stwierdzić, że na tle konkurencji
ACARTUS postrzegany jest przede wszystkim jako duży podmiot, świadczący kompleksowe
usługi na wysokim poziomie.
Na chwilę obecną w posiadaniu Spółki znajduje się 6 biur rachunkowych, przy czym dwie
placówki zostały przejęte w styczniu 2011 roku, a więc w latach wcześniejszych nie
funkcjonowały w strukturach ACARTUS.
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1) Jastrzębie Zdrój – biuro macierzyste zlokalizowane w strategicznym dla usług
świadczonych przez Spółkę miejscu, a mianowicie w bezpośrednim sąsiedztwie
Urzędu Skarbowego w Jastrzębiu Zdrój. Do niedawna funkcjonowały dwa biura
rachunkowe w Jastrzębiu Zdrój. Zarząd zdecydował przenieść działalność do jednego
strategicznego punktu. Dodatkowo, dzięki takiemu posunięciu Spółka może zbyć
nieruchomość i wykorzystać pozyskane środki finansowe.
2) Rybnik – małe biuro rachunkowe o dużym potencjale rozwoju.
3) Pszów – biuro o bardzo wysokiej renomie wypracowanej jeszcze przez poprzedniego
właściciela.
4) Racibórz – na terenie Raciborza brak jest biur świadczących usługi na wysokim
poziomie, wykorzystujących nowe technologie w tym obsługę przez Internet – w
związku z tym Zarząd widzi szczególnie duży potencjał wzrostu w przypadku tego
biura.
5) Cieszyn – filia biura rachunkowego Alfa – przejętego w styczniu 2011 ze środków
pozyskanych z prywatnej emisji akcji
6) Jastrzębie – Zdrój - filia biura rachunkowego Alfa – przejętego w styczniu 2011 ze
środków pozyskanych z prywatnej emisji akcji

Przychody w rozbiciu na poszczególne biura (tys. zł)
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Liczba klientów w rozbiciu na poszczególne biura

Aby zobrazować stopień rozproszenia rynku poniżej przedstawiono liczbę biur rachunkowych
w poszczególnych lokalizacjach (na podstawie danych Panoramy Firm).
Jastrzębie Zdrój – 20 podmiotów
Rybnik – 77 podmiotów
Pszów – 3 podmioty
Racibórz – 24 podmioty
Liczba biur rachunkowych w poszczególnych lokalizacjach

80
60
77

40
20

24

20

3

0
Jastrzębie Zdrój

Rybnik

Pszów

Racibórz
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5.15. ANALIZA SWOT
Silne strony
1) lokalizacja głównej siedziby ACARTUS – siedziba, a zarazem największe biuro
należące do Spółki zlokalizowane jest w strategicznym dla prowadzonej działalności
miejscu, a mianowicie w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Urzędu Skarbowego w
Jastrzębiu Zdroju.
2) certyfikat jakości ISO 9001 – posiadanie certyfikatu ISO 9001 wskazuje na stale
wysoką jakość świadczonych usług, a także na dbałość Zarządu Spółki w budowaniu
długoterminowych relacji z klientami wymagającymi wysokiego standardu obsługi.
3) wysokie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie pracowników ACARTUS
4) doświadczenie w procesach przejęć biur rachunkowych – w swojej historii
ACARTUS zdołał przejąć oraz skutecznie i trwale powiązać z dotychczasowymi
strukturami Spółki pięć biur rachunkowych (obecnie przejęto szóste biuro
rachunkowe, trwa proces jego wcielania w struktury ACARTUS).
5) zaangażowanie Zarządu w bieżącą działalność operacyjną Spółki.
6) mocna regionalna pozycja rynkowa ACARTUS
7) Pozyskana z emisji prywatnej gotówka umożliwia podejmowanie działań
akwizycyjnych, co może przyczynić się do skokowego zwiększenia skali działalności.
Słabe strony
1) działalność usługowa - jakość świadczonych usług ściśle zależy od doświadczenia
oraz kwalifikacji pracowników danego przedsiębiorstwa. Odejście kluczowych
pracowników może zdecydowanie obniżyć poziom świadczonych usług, co w
konsekwencji może przełożyć się na odejście części klientów.
2) nie pełne wykorzystanie dostępnych „mocy produkcyjnych” – zdaniem Zarządu
możliwe jest zwiększenie liczby obsługiwanych klientów przez dotychczasowe biura
bez konieczności zwiększenia rozmiarów zatrudnienia w Spółce.
Szanse
1) wejście ACARTUS w szeregi spółek publicznych – debiut ACARTUS na
NewConnect zdecydowanie podniesie prestiż Spółki jak również spowoduje, że jej
marka stanie się rozpoznawalna wśród większej liczby osób.
2) pozyskanie dodatkowych klientów przez dotychczasowe biura – osiągnięty dzięki
dalszym przejęciom i większej rozpoznawalności marki ACARTUS wzrost liczby
obsługiwanych klientów skutkować będzie generowaniem dodatkowych środków
pieniężnych dzięki czemu możliwa będzie jednoczesna z dalszymi przejęciami biur
realizacja pozostałych przedsięwzięć inwestycyjnych jakimi mogą być budowa sieci
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franchisingowej, internetowej platformy do obsługi masowej oraz stworzenie centrum
do rozliczeń dużych i średnich firm,
Zagrożenia
1) duża konkurencja na rynku usług księgowych – wpłynąć może na trudność w
pozyskiwaniu dodatkowych klientów, na możliwe odejścia kluczowych pracowników
ACARTUS na skutek „podkupywania” ich przez konkurencję oraz na przejścia
klientów Spółki do konkurencyjnych biur.
2) planowane przejęcia biur mogą nie dojść do skutku - Zarząd prowadzi
zaawansowane rozmowy z podmiotami, które można przejąć, jednakże istnieje
ryzyko, że transakcji nie uda się zrealizować. Przeszkodą mogą okazać się przede
wszystkim rozbieżności cenowe (oczekiwania cenowe sprzedawców mogą być
wyższe niż maksymalna akceptowana cena przez Emitenta), ale może się również
okazać w trakcie badania tych podmiotów, że nie spełniają one innych warunków
jakich oczekuje Zarząd Spółki.
5.16. WYNIKI FINANSOWE EMITENTA
Bardzo wyraźnie w ostatnich latach działalności Emitenta zarysował się wzrost osiąganych
przez niego przychodów. Wynikał on ze skuteczności działań podjętych przez Zarząd Spółki
mających na celu przejęcia konkurencyjnych biur rachunkowych. Istotny wpływ na
powodzenie całego procesu inwestycyjnego Spółki miały prace Zarządu nad pełną integracją
przejętych podmiotów z dotychczasowymi strukturami. Skuteczność wspomnianych prac
znalazła swoje odbicie w poziomie osiągniętych przez ACARTUS w 2009 i 2010 roku
przychodów, które w porównaniu z rokiem 2007 znacznie wzrosły. (Dane finansowe za 2010
– wstępne, nie badane przez biegłego rewidenta).
Tabela. Rachunek zysków i strat ACARTUS [tys. zł]
WYSZCZEGÓLNIENIE
Przychody ze sprzedaży produktów,
A.
towarów i materiałów
I
Przychody ze sprzedaży produktów
II
Zmiana stanu produktów
III Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
B. Koszty działalności operacyjnej
I
Amortyzacja
II
Zużycie materiałów i energii
III Usługi obce
IV Podatki i opłaty w tym:
V
Wynagrodzenia
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII Pozostałe koszty rodzajowe
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. Zysk / Strata ze sprzedaży
D. Pozostałe przychody operacyjne

2007

2008

2009

2010

1 010,1

1 467,2

1 869,5

1 969,5

1 010,1
924,0
105,4
94,4
172,4
13,4
446,1
79,6
12,7
86,1
19,0

1 469,8
-2,6
0,0
1 360,6
152,7
88,5
340,6
8,5
625,6
108,7
36,1
106,6
18,6

1 867,3
2,1
1 833,3
96,1
106,1
396,2
6,0
922,9
268,4
35,9
1,8
36,2
224,3

1 963,7
5,8
1 966,3
63,0
100,6
550,4
8,7
987,5
218,3
31,8
5,9
3,2
29,6
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E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk / Strata na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk/Strata brutto na działalności
gospodarczej
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zysk / Strata brutto
Podatek dochodowy
Zysk / Strata netto

2007
0,0
105,1
42,0

2008
13,1
112,1
0,0
63,9

2009
140,7
119,8
12,2
73,0

2010
110,8
-78,0
5,9
80,8

63,2

48,1

58,9

-152,9

63,2
13,1
50,1

48,1
48,1

58,9
13,8
45,1

-152,9
-152,9

Źródło: ACARTUS SA

Rok 2010 zakończył się stratą netto na poziomie 153 tys. zł. Należy jednak zaznaczyć, że na
wynik ten bardzo duży wpływ ma amortyzacja wartości firmy (koszt nie będący wydatkiem).
Wartość firmy powstała w wyniku przejmowania biur rachunkowych w latach poprzednich i
jest sukcesywnie odpisywana w koszty. Ujmowana jest w pozycji pozostałe koszty operacyjne.
Amortyzacja wartości firmy wyniosła w 2010 roku 105,889 tys. zł, natomiast amortyzacja
pozostałego majątku trwałego 63,045 tys. zł. Oznacza to, że wynik EBITDA za 2010 rok
ukształtował się za rok 2010 na poziomie + 90,919 tys. zł.
Wykres. Poziom generowanych przychodów oraz liczba biur ACARTUS w latach 2007-2010 [tys. zł]

Przejmowanie konkurencyjnych biur rachunkowych przez ACARTUS spowodowało istotne
zmiany w strukturze aktywów Spółki. Ogromną dynamikę zanotowały wartości niematerialne
i prawne. Ich wartość została powiększona o wartość firmy stanowiącą różnicę pomiędzy
ceną nabycia biur i wartością przejętych z nimi środków trwałych. Wartość firmy jest
sukcesywnie amortyzowana. Inną pozycją bilansową, która odnotowała w prezentowanym
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okresie zwyżkę jest rzeczowy majątek trwały. W pozycji środki trwałe w budowie na
31.12.2009 ujęty jest zakup działki pomiędzy budynkiem siedziby ACARTUS a Urzędem
Skarbowym w Jastrzębiu Zdroju (zaliczka). Obecnie znajduje się tam parking i garaże. W
przyszłości Zarząd rozważą budowę siedziby spółki w tym miejscu (w zależności od
posiadanych zasobów finansowych). W bilansie na koniec 2010 nieruchomość ta ujęta jest już
w pozycji grunty. W bilansie na koniec 2010 uwzględniono już przeprowadzoną prywatną
emisję akcji. Ponieważ na dzień 31.12.2010 podwyższenie kapitału nie zostało jeszcze ujęte
w Krajowym Rejestrze Sądowym wartość emisji pomniejszoną o koszty jej przeprowadzenia
ujęto na kapitale zapasowym. Po rejestracji w KRS emisja zostanie ujęta na kapitale
podstawowym oraz zapasowym (zgodnie z obowiązującymi Emitenta standardami
rachunkowości). Ponieważ część wpłat od inwestorów z tytułu nabycia akcji wpłynęła do
spółki po 31.12.2010 roku – po stronie aktywów wartość emisji ujęto w dwóch pozycjach:
gotówka (część, która wpłynęła do spółki do dnia 31.12.2010), należności (część, która
wpłynęła po 31.12.2010).
Tabela. Aktywa ACARTUS w latach 2007 – 2010 [tys. zł]
WYSZCZEGÓLNIENIE
A. Majątek trwały
I. Wartości niematerialne i prawne
1. Wartość firmy
2. Inne wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowy majątek trwały
1. Środki trwałe
a) grunty
b) budynki, lokale i inne obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
c) urządzenie techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. Majątek obrotowy
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
1. Należności od jednostek powiązanych
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- inne
2. Należności od pozostałych jednostek
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010
745,1
45,4
45,4
699,6
699,6
40,0

1 440,1
476,2
476,2
0,0
963,9
753,9
40,0

1 388,9
362,9
357,1
5,7
1 026,0
696,0
40,0

1 304,1
254,2
254,1
0,1
1 049,9
1 049,9
451,5

596,7

565,3

533,9

533,9

8,1
22,4
32,4
95,2
71,8
0,0
0,0

11,7
11,2
125,7
210,0
339,9
314,8
200,0
0,0
200,0
114,8
94,5
91,5
3,0

26,6
16,6
78,8
330,0
311,6
247,3
0,0

23,5
12,8
28,2
1 430,6
1 153,4
0,0

0,0
247,3
133,9
133,9

0,0
1 153,4
218,9
218,9

3,1

0,0

14,3

71,8
56,7
56,7
0,3
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WYSZCZEGÓLNIENIE
- inne
- dochodzone na drodze sądowej
3. Należności od jednostek powiązanych
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
- w jednostkach powiązanych
- w pozostałych jednostkach
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA RAZEM

31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010
5,3
9,6
0,0
16,9
16,9
0,0
0,0
16,9
6,6
840,2

4,7
12,6
200,0
6,6
6,6
0,0
0,0
6,6
18,5
1 780,0

113,4

920,2

0,0
27,4
27,4
0,0
0,0
27,4
36,9
1 700,4

0,0
195,1
195,1
0,0
0,0
195,1
82,1
2 734,7

Strona pasywna bilansu również uległa znaczącym zmanom. Na uwage zasługuje fakt, iż w
2008 roku Spółka rozpoczęła proces zmiany osobowości prawnej, który ostatecznie został
zakończony w 2009 i skutkował wzrostem kapitału podstawowego do poziomu 500,0 tys. zł.
Dodatkowo, na skutek realizacji projektów inwestycyjnych (przejęcia biur rachunkowych)
wzrosła wartość długo i krótkoterminowych zobowiązań ACARTUS wobec banków. Ponadto
po stronie pasywów w 2010 roku zaszły istotne zmiany w kapitałach własnych co ma związek
z przeprowadzoną emisją akcji (opisano wyżej).
Tabela. Pasywa ACARTUS w latach 2007 – 2010 [tys. zł]
WYSZCZEGÓLNIENIE
A. Kapitał własny
I. Kapitał podstawowy
II. Kapitał zapasowy
III. Zysk/Strata z lat ubiegłych
IV. Zysk/Strata netto
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy
II. Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec pozostałych jednostek
- kredyty i pożyczki
III. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Wobec pozostałych jednostek
- kredyty i pożyczki
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do
12 miesięcy
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych
świadczeń
- inne
2. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
PASYWA RAZEM

31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010
179,1
50,0
79,0
50,1
661,1
602,4
602,4
602,4
58,8
58,8
16,3

620,7
50,0
522,5
48,1
1 159,3
932,0
932,0
932,0
221,6
221,60
156,1

665,8
500,0
120,7
45,1
1 034,6
446,5
446,5
446,5
588,2
561,1
403,8

1 504,1
500,0
1 157,1
-152,9
1 230,6
516,5
516,5
516,5
714,1
702,5
441,9

10,8

15,5

70,9

66,5

31,7

50,0

84,6

129,3

0,0

1,8
27,0
1 700,4

64,8
11,6
2 734,7

840,2

5,7
1 780,0
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Wykres. Zmiany kapitałów własnych oraz sumy bilansowej ACARTUS S.A. w latach 2007-2010 [tys. zł]
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5.17. STRATEGIA ROZWOJU EMITENTA
W nadchodzących latach Emitent planuje realizację działań mających na celu dalsze
utrzymanie wysokiego tempa wzrostu przedsiębiorstwa oraz wykorzystanie pojawiających się
na rynku szans. Na poniższym schemacie zaprezentowana została strategia rozwoju
ACARTUS na najbliższe lata.

Plan strategiczny. Przejmowanie kolejnych biur rachunkowych.
W następstwie stopniowego wzrostu liczby placówek ACARTUS wzrośnie znajomość marki,
a także jej wiarygodność wśród potencjalnych klientów. Zarząd zamierza przeznaczyć środki
pozyskane z emisji na przejmowanie kolejnych biur rachunkowych (część została już
wydatkowana na ten właśnie cel). W styczniu 2011 przejęto biuro rachunkowe Alfa, nie
wyczerpało to jednak kwoty pozyskanej z emisji. Zarząd ACARTUS aktualnie prowadzi
rozmowy w sprawie przejęć kolejnych biur rachunkowych (zlokalizowanych również na
terenie Czech i Słowacji). Po wyczerpaniu puli dostępnych środków i w przypadku
pojawienia się atrakcyjnych biur do przejęcia możliwe będzie zaciągnięcie kredytu na ten cel
lub kolejna emisja akcji, która będzie finansowała dalszy rozwój.
Zarząd ACARTUS posiada niezbędne doświadczenie do skutecznego przeprowadzenia
procesu przejęcia biur rachunkowych. W swojej historii Spółka już pięciokrotnie dokonała
przejęcia biura rachunkowego (tj. biura w Jastrzębiu Zdrój, Rybniku, Pszowie oraz dwóch
biur w Raciborzu). Wszystkie z powodzeniem zostały wdrożone do struktur ACARTUS,
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stanowiąc obecnie w pełni zintegrowany trzon działalności Spółki. Obecnie trwa szósty taki
proces (przejęcie biura rachunkowego Alfa).
Potencjalne kierunki rozwoju. Budowa sieci franchisingowej, centrum rozliczeń dla
dużych i średnich firm oraz internetowej platformy do obsługi masowej – kierunki te
będą realizowane ze środków własnych spółki, środki przeznaczone z emisji nie będą
przeznaczone na ten cel.
Do potencjalnych kierunków rozwoju ACARTUS zaliczyć można:
1) Budowa centrum rozliczeń dla dużych i średnich firm
W dalszych planach rozwoju ACARTUS znajduje się budowa centrum rozliczeń dużych i
średnich firm (w ramach tego centrum przewiduje się obsługę giełdowych firm pod kątem
raportowania zgodnie z wymogami GPW i NewConnect).
W tym celu planowane jest utworzenie specjalnej komórki organizacyjnej, która będzie
specjalizowała się w obsłudze tego typu podmiotów. Dodatkowo wspomniana komórka
wyposażona zostanie w nowoczesne, specjalistyczne oprogramowanie pozwalające na
sprawną obsługę rachunkową dużych i średnich podmiotów.
Zarząd ACARTUS spodziewa się wzrostu rynku outsourcingu wśród dużych i średnich
firm. Szansą dla Spółki jest coraz większe znaczenie we współczesnej gospodarce
ciągłego doskonalenia struktury kosztowej przedsiębiorstw (cost-cutting strategy).
Utrzymanie w strukturach przedsiębiorstwa komórki, która w płynny sposób radziłaby
sobie z ogromem zapisów prawa podatkowego oraz rachunkowości wymaga
zaangażowania każdego miesiąca ogromnych środków. Rozwiązaniem dla średnich i
dużych podmiotów może okazać się wydzielenie ze struktur organizacyjnych tych
komórek na zewnątrz. Takie podejście pozwoli podmiotom na znaczące obniżenie
poziomu kosztów wynagrodzeń w przedsiębiorstwie, skupienie się na typowym „core
business” oraz stanie się bardziej konkurencyjnym na wymagających współczesnych
rynkach.
2) Budowa internetowej platformy do obsługi masowej
Polska gospodarka notuje ostatnimi laty rokroczny wzrost liczby nowych przedsiębiorstw
(start-up). Bardzo popularną wśród „start-upów” praktyką stało się korzystanie na
zasadach outsourcingu z usług podmiotów zewnętrznych (głównie specjalizujących się w
świadczeniu usług związanych z rachunkowością i podatkami). Idąc naprzeciw
obowiązującym w gospodarce trendom oraz znaczącej roli sieci Internet, ACARTUS
planuje budowę platformy, która umożliwiłaby Spółce sprawną, masową obsługę
klientów. Platforma zostanie skonstruowana w sposób umożliwiający klientom
ACARTUS załatwienie większości spraw przez sieć Internet.
3) Budowa sieci franchisingowej
Wysoki poziom jakości świadczonych usług (certyfikat ISO 9001), dobrze postrzegana na
lokalnym rynku marka ACARTUS, wzrost renomy oraz rozpoznawalności marki na
skutek planowanego wejścia w szeregi spółek notowanych na NewConnect skłania Zarząd
Spółki do planów rozszerzenia prowadzonego modelu biznesowego również na zasadach
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franchisingu. Potencjalnym podmiotom chcącym działać pod marką ACARTUS jest w
stanie zagwarantować rozpoznawalną markę, know-how w zakresie organizacji i
technologii, kompleksowe szkolenia, a także ciągłe wsparcie merytoryczne ze strony
specjalistów ACARTUS.
Wszystkie wyżej wymienione „potencjalne kierunki rozwoju” znajdują się w fazie
wstępnej, w której to Spółka stara się oszacować faktyczne rozmiary rynku dla tego typu
usług i możliwości generowania zysków. Poza tym realizacja tych trzech potencjalnych
kierunków rozwoju nie wymaga wydatkowania tak dużych środków finansowych jak
przejęcia biur rachunkowych. W związku z tym Zarząd zakłada, że ze środków
pozyskanych z NewConnect będą finansowane jedynie przejęcia biur rachunkowych,
natomiast rozwój sieci franchisingu, budowa centrum do rozliczeń dużych i średnich firm
oraz budowa internetowej platformy obsługi masowej – będą realizowane z bieżących
zysków i nadwyżek finansowych.
Oznacza to, że jako „cele emisyjne” zakończonej oferty prywatnej akcji należy uznać
wyłącznie przejęcia biur rachunkowych.
5.18. OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH
EMITENTA,
W
TYM
INWESTYCJI
KAPITAŁOWYCH
OBJĘTYCH
SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI, ZAMIESZCZONYMI W DOKUMENCIE
INFORMACYJNYM
W okresie objętym sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w dokumencie
informacyjnym emitent nie realizował znaczących inwestycji.

5.19. INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH:
UPADŁOŚCIOWYM, UKŁADOWYM LUB LIKWIDACYJNYM
Do dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu wobec Emitenta nie zostały wszczęte
postępowania upadłościowe, układowe lub likwidacyjne.

5.20. INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH:
UGODOWYM, ARBITRAŻOWYM LUB EGZEKUCYJNYM, JEŻELI WYNIK
TYCH POSTĘPOWAŃ MA LUB MOŻE MIEĆ ISTATNE ZNACZENIE DLA
DZIAŁALNOŚCI EMITENTA
Zgodnie z wiedzą posiadaną przez Emitenta, wobec Emitenta nie są wszczęte postępowania
ugodowe, arbitrażowe ani egzekucyjne. Według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień
sporządzenia niniejszego Dokumentu nie istnieją jakiekolwiek przesłanki mogące stanowić o
wszczęciu wobec Emitenta postępowania ugodowego, arbitrażowego lub egzekucyjnego.
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5.21. INFORMACJE NA TEMAT WSZYSTKICH INNYCH POSTĘPOWAŃ PRZED
ORGANAMI
RZĄDOWYMI,
POSTĘPOWAŃ
SĄDOWYCH
LUB
ARBITRAŻOWYCH, WŁĄCZNIE Z WSZELKIMI POSTĘPOWANIAMI W TOKU,
ZA OKRES OBEJMUJĄCY CONAJMNIEJ OSTATNIE 12 MIESIĘCY, LUB
TAKIMI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ WG WIEDZY EMITENTA, A KTÓRE TO
POSTĘPOWANIA MOGŁY MIEĆ LUB MIAŁY W NIEDAWNEJ PRZESZŁOŚCI,
LUB MOGĄ MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ EMITENTA,
ALBO ZAMIESZCZENIA STOSOWNEJ INFORMACJI O BRAKU TAKICH
POSTĘPOWAŃ
Wedle wiedzy Emitenta, brak jakichkolwiek innych postępowań przed organami rządowymi,
postępowań sądowych lub arbitrażowych, które są w toku, lub które toczyły się w okresie
ostatnich 12 miesięcy, lub które według wiedzy Emitenta mogą wystąpić, które to
postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ
na sytuację finansową Emitenta.

5.22. ZOBOWIĄZANIA EMITENTA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA
REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ WOBEC POSIADACZY INSTRUMENTÓW
FINANSOWYCH,
KTÓRE
ZWIĄZANE
SĄ
W SZCZEGÓLNOŚCI
Z
KSZTAŁTOWANIEM
SIĘ
JEGO
SYTUACJI
EKONOMICZNEJ
LUB
FINANSOWEJ
Emitent nie posiada żadnych zobowiązań istotnych z punktu widzenia realizacji zobowiązań
wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są z kształtowaniem się jego
sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5.23. INFORMACJA O NIETYPOWYCH OKOLICZNOŚCIACH LUB
ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIKI Z DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ, ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM,
ZAMIESZCZONYM W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM
W okresie objętym sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w dokumencie
informacyjnym nie zaszły nietypowe okoliczności i zdarzenia mające istotny wpływ na
wyniki działalności gospodarczej.
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5.24. WSKAZANIE WSZELKICH ISTOTNYCH ZMIAN W SYTUACJI
GOSPODARCZEJ, MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ EMITENTA ORAZ INNYCH
INFORMACJI ISTOTNYCH DLA ICH OCENY, KTÓRE POWSTAŁY PO
SPORZĄDZENIU DANYCH FINANSOWYCH, ZAMIESZCZONYCH W
DOKUMENCIE INFORMACYJNYM
Po sporządzeniu danych finansowych zamieszczonych w dokumencie informacyjnym (tj.
danych za rok 2010) nastąpiła istotna zmiana w sytuacji gospodarczej, majątkowej i
finansowej emitenta. W dniu 31.01.2011 roku Emitent zawarł umowę nabycia
zorganizowanej części przedsiębiorstwa (biuro rachunkowe Alfa posiadające placówki w
Jastrzębiu Zdrój oraz w Cieszynie). Zakup ten stanowi realizację przyjętej strategii Emitenta.
Zakup został sfinansowany ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B. Cena nabycia
została określona na: 680 tys. zł, przy czym 580 tys. zł zostało już zapłacone. Termin
płatności pozostałej części 100 tys. zł przypada na 31.01.2012, przy czym od tej kwoty będą
naliczane odsetki w wysokości 7% w stosunku rocznym.
Na łączną cenę przedmiotu sprzedaży składają się:
Ruchomości -115,90 tys. zł
Licencje – 32,72 tys. zł
Wartość firmy – 531,38 tys. zł
Poniżej przedstawiono podstawowe dane finansowe biura rachunkowego Alfa za rok 2009 i
2010.
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Kolejnym zdarzeniem istotnym, które nastąpiło w roku 2011 było zawiązanie przez Emitenta
wspólnie ze spółką V4 Group a.s. spółki ACARTUS Slovakia s.r.o. (z siedzibą na terytorium
Republiki Słowackiej). Kapitał zakładowy tej spółki wynosi 5.000 EUR. V4 Group a.s. jest
spółką działającą w rejonie Europy Centralnej, specjalizującą się w doradztwie prawnym i
podatkowym.
Zgodnie z umową spółki przedmiotem działalności jest:
§ czynność doradców przedsiębiorczych, organizacyjnych oraz ekonomicznych
§ wynajęcie ruchomości
§ usługi administracyjne
§ księgowość
§ prowadzenie pozaszkolnej naukowej czynności
§ zarządzanie registratury zapisów bez stałej dokumentarnej wartości
§ czynność pośrednicząca w zakresie usług
§ czynność pośrednicząca w zakresie handlu
§ handel detaliczny i handel hurtowy

ACARTUS Slovakia
s.r.o.

ACARTUS S.A. (50%)

V4 Group a.s. (50%)

Nowo powstały podmiot ACARTUS Slovakia s.r.o. ma być z założenia podmiotem
nastawionym na świadczenie usług z zakresu doradztwa księgowego oraz podatkowego dla
firm funkcjonujących na terenie Republiki Słowackiej (w szczególności dla podmiotów
realizujących transakcje z polskimi partnerami lub posiadającymi oddziały lub spółki zależne
na terenie Polski).
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5.25. DANE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA
5.25.1. ZARZĄD
Statut stanowi, że Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym
Prezesa Zarządu, powołanych przez Radę Nadzorczą na wspólną czteroletnia kadencję.
Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu w skład Zarządu Emitenta
wchodzą:
Piotr Piekarski – Prezes Zarządu; powołany w dniu 29 lipca 2008 roku na wspólną,
czteroletnią kadencję; odpowiednio do art. 369 § 3 i 4 Ksh mandat wygaśnie najpóźniej z
dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe
Emitenta za 2012 rok, które zgodnie z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych powinno
odbyć się do dnia 30 czerwca 2013 roku.
Małgorzata Matyja - Wiceprezes Zarządu; powołana w dniu 24 września 2009 roku na
wspólną, czteroletnią kadencję; odpowiednio do art. 369 § 3 i 4 Ksh mandat wygaśnie
najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe Emitenta za 2012 rok, które zgodnie z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych
powinno odbyć się do dnia 30 czerwca 2013 roku.
Joanna Krzysteczko - Wiceprezes Zarządu; powołana w dniu 14 lipca 2010 roku na wspólną,
czteroletnią kadencję; odpowiednio do art. 369 § 3 i 4 Ksh mandat wygaśnie najpóźniej z
dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe
Emitenta za 2012 rok, które zgodnie z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych powinno
odbyć się do dnia 30 czerwca 2013 roku.
Pomimo, iż daty powołania poszczególnych członków Zarządu są różne, zważywszy, że
Statut Emitenta przewiduje, że członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji to
odpowiednio do art. 369 § 3 Kodeksu spółek handlowych, mandat członka Zarządu,
powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem
mandatów pozostałych członków Zarządu. Statut Emitenta nie stanowi inaczej.
Zgodnie z art. 369 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz odpowiednio do § 11 ust. 4 Statutu
Emitenta, mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo
odwołania go ze składu Zarządu.
5.25.2. RADA NADZORCZA
Statut stanowi, że Rada Nadzorcza Emitenta składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu)
członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną
czteroletnią kadencję.
Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu w skład Rady Nadzorczej
Emitenta wchodzą:
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Jerzy Dobrosielski - Członek Rady Nadzorczej; powołany z dniem 16 lipca 2010 roku na
wspólną, czteroletnią kadencję; odpowiednio do art. 369 § 3 i 4 Ksh - mających zastosowanie
zgodnie z art. 386 § 2 Ksh - mandat wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za 2012 rok, które
zgodnie z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych powinno odbyć się do dnia 30 czerwca
2013 roku.
Monika Piekarska - Członek Rady Nadzorczej; powołana z dniem 16 lipca 2010 roku na
wspólną, czteroletnią kadencję; odpowiednio do art. 369 § 3 i 4 Ksh - mających zastosowanie
zgodnie z art. 386 § 2 Ksh - mandat wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za 2012 rok, które
zgodnie z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych powinno odbyć się do dnia 30 czerwca
2013 roku.
Violetta Krawczyk - Członek Rady Nadzorczej; powołana z dniem 1 lutego 2011 roku na
wspólną, czteroletnią kadencję; odpowiednio do art. 369 § 3 i 4 Ksh - mających zastosowanie
zgodnie z art. 386 § 2 Ksh - mandat wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za 2012 rok, które
zgodnie z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych powinno odbyć się do dnia 30 czerwca
2013 roku. Do dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu nie nastąpił jeszcze wpis zmiany
danych podmiotu w tym zakresie w rejestrze przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym.
Daniel Kordel - Członek Rady Nadzorczej; powołany z dniem 1 lutego 2011 roku na
wspólną, czteroletnią kadencję; odpowiednio do art. 369 § 3 i 4 Ksh - mających zastosowanie
zgodnie z art. 386 § 2 Ksh - mandat wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za 2012 rok, które
zgodnie z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych powinno odbyć się do dnia 30 czerwca
2013 roku. Do dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu nie nastąpił jeszcze wpis zmiany
danych podmiotu w tym zakresie w rejestrze przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym.
Sebastian Gawinowski - Członek Rady Nadzorczej; powołany z dniem 1 lutego 2011 roku na
wspólną, czteroletnią kadencję; odpowiednio do art. 369 § 3 i 4 Ksh - mających zastosowanie
zgodnie z art. 386 § 2 Ksh - mandat wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za 2012 rok, które
zgodnie z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych powinno odbyć się do dnia 30 czerwca
2013 roku. Do dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu nie nastąpił jeszcze wpis zmiany
danych podmiotu w tym zakresie w rejestrze przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym.
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego w rejestrze przedsiębiorców
Krajowym Rejestrze Sądowym ujawnieni są członkowie Rady Nadzorczej Spółki: Zbigniew
Łebecki, Tomasz Piec i Jarosław Stefańczyk, którzy zostali odwołani z dniem 31 stycznia
2011 roku.
Pomimo, iż daty powołania poszczególnych członków Rady Nadzorczej są różne,
zważywszy, że Statut Emitenta przewiduje, że członków Rady Nadzorczej powołuje się na
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okres wspólnej kadencji, to odpowiednio do art. 369 § 3 Kodeksu spółek handlowych
mającego zastosowanie zgodnie z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, mandat członka
Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa
równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Statut
Emitenta nie stanowi inaczej.
Zgodnie z art. 369 § 5 Kodeksu spółek handlowych, mandat członka Rady Nadzorczej
wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.

5.26. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA
5.26.1.
AKCJONARIAT
PRZED
EMISJĄ
PRYWATNĄ
(WSKAZANIE
AKCJONARIUSZY Z PAKIETEM AKCJI DAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 10%)
Nazwa, imię i
nazwisko
akcjonariusza
1. Piotr Piekarski
Inwestexpert Corporate
2.
Finance Sp. z o.o.
RAZEM

Lp.

A

2.550.000

Liczba
głosów
(szt.)
5.100.000

A

2.450.000

4.900.000

49,00 %

49,00 %

5.000.000

10.000.000

100,00 %

100,00 %

Seria
akcji

Liczba
akcji (szt.)

Udział w
kapitale
zakładowym
51,00 %

Udział w głosach
na Walnym
Zgromadzeniu
51,00 %

5.26.2. AKCJONARIAT PO EMISJI PRIVATE PLACEMENT

Lp.

Nazwa, imię i
nazwisko
akcjonariusza

Piotr Piekarski
Inwestexpert Corporate
2.
Finance Sp. z o.o.
3. Pozostali akcjonariusze
RAZEM

Seria
akcji

Liczba akcji
(szt.)

Liczba
głosów (szt.)

Udział w
kapitale
zakładowym

A

2.550.000

5.100.000

34,0%

Udział w
głosach na
Walnym
Zgromadzeniu
40,8%

A oraz B

2.497.000

4.947.000

33,3%

39,6%

B

2.452.000
7.499.000

2.452.000
12.499.000

32,7%
100,00 %

19,6%
100,00 %

1.

5.26.3. UMOWY LOCK-UP
W dniu 20 lipca 2010 roku została podpisana umowa na mocy, której Inwestexpert Corporate
Finance Sp. z o.o. oraz Piotr Piekarski zobowiązali się do niezbywania posiadanych akcji
(chodzi o Akcje serii A) przez okres jednego roku począwszy od daty pierwszego notowania
na NewConnect.
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6. SPRAWOZDANIA FINANSOWE
6.1. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 1 STYCZNIA 2009R. – 31
GRUDNIA 2009R.
W niniejszym rozdziale przedstawiono sprawozdanie finansowe emitenta za okres 1 stycznia
2009 r. – 31 grudnia 2009 rok. Dodatkowo przedstawiono opinię i raport biegłego rewidenta z
badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Zarządu z działalności.
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6.2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 1 STYCZNIA 2010R. – 31
GRUDNIA 2010R.
W niniejszym rozdziale przedstawiono wstępne sprawozdanie finansowe emitenta za okres 1
stycznia 2010 r. – 31 grudnia 2010 rok. Sprawozdanie nie było badane przez biegłego
rewidenta. Dodatkowo przedstawiono komentarz Zarządu do wyników z działalności za 2010
rok.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
TREŚĆ
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:
- od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży usług
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,
zmniejszenie - wartość ujemna)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)
G. PRZYCHODY FINANSOWE
I. Dywidendy i udziały w zyskach
II. Odsetki
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne
H. KOSZTY FINANSOWE
I. Odsetki
II. Strata ze zbycia inwestycji

2009
1 869 480,27

2010
1 969 537,43

1 867 344,27

1 963 731,71
0,00

2 136,00
1 833 290,02
96 052,59
106 141,59
396 233,73
5 978,20
922 864,22
268 360,26
35 891,03
1 768,40
36 190,25
224 253,27
17 200,00

5 805,72
1 966 338,78
63 046,64
100 640,34
550 404,45
8 734,39
987 470,45
218 314,15
31 844,59
5 883,77
3 198,65
29 570,10

207 053,27
140 692,69

29 570,10
110 784,88

140 692,69
119 750,83
12 161,09

110 784,88
-78 016,13
5 856,54

12 161,09

5 827,06

73 029,02
73 029,02

29,48
80 752,99
80 725,49
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III. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Inne
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)
L. PODATEK DOCHODOWY
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA
STRATY)
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)

0,00
58 882,90
0,00

27,50
-152 912,58
0,00

58 882,90
13 761,00

-152 912,58

45 121,90

-152 912,58

BILANS
AKTYWA

A. Aktywa trwałe
I. Wartości
niematerialne i prawne
1. Koszty zakończonych
prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości
niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości
niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa
trwałe
1. Środki trwałe
a) grunty
b) budynki
c) urządzenia
techniczne i maszyny

2009-12-31

2010-12-31

1 388 852

1 304 114 A. Kapitał (fundusz) własny

362 886

254 170

357 145

254 084

5 741

86

VI. Pozostałe kapitały (fundusze)
rezerwowe

695 966
40 000

1 049 945
451 518

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

533 898

533 898

26 619

23 519

0

0

330 000
0

VIII. Zysk (strata) netto
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu
roku

B. Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania
I. Rezerwy na
12 780
zobowiązania
28 229

1 504 133

500 000

500 000

120 694

1 157 046

0
45 122

0
-152 913

1 034 616

1 230 577

0

0

0

0

446 459

516 459

1. Rezerwa z tyt. odroczon.
podatku dochod.
2. Rezerwa na świadcz.
emerytalne i podobne
- długoterminowa

0

1. Od jednostek
powiązanych
2. Od pozostałych
jednostek

2. Wartości niematerialne i

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

1 049 945

78 835

1. Nieruchomości

665 816

III. Udziały (akcje) własne

1 025 966

e) inne środki trwałe

IV. Inwestycje
długoterminowe

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

2010-12-31

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji
wyceny

16 614

III. Należności
długoterminowe

2009-12-31

II. Należne wpł. na kapit. podst.

d) środki transportu

2. Środki trwałe w
budowie
3. Zaliczki na środki trwałe
w budowie

PASYWA

- krótkoterminowa
3. Pozostałe rezerwy
- długoterminowe

0

0

- krótkoterminowe

II. Zobowiązania
długoterminowe
1. Wobec jednostek
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prawne

powiązanych

3. Długoterminowe
aktywa finansowe
a) w jednostkach
powiązanych

2. Wobec pozostałych
jednostek

702 521

403 811

441 921

70 910

66 513

70 910

66 513

0

0

84 590

129 333

0

62 875

1 838

1 879

27 008

11 596

IV. Rozliczenia
międzyokresowe

0

0

1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia
międzyokresowe
- długoterminowe

0

0

b) inne
2. Wobec pozostałych
jednostek

0

0

311 580

1 430 596

0

0

4. Towary

0

0

5. Zaliczki na dostawy

0

0

247 329

1 153 357

1. Należności od jednostek
powiązanych

0

0

a) z tytułu dostaw i
usług, o okresie spłaty:

0
0

- powyżej 12 miesięcy

d) dochodzone na

561 149

- powyżej 12 miesięcy

1. Materiały
2. Półprodukty i produkty
w toku
3. Produkty gotowe

b) inne
2. Należności od
pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i
usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12
miesięcy
b) z tyt.
pod.,ubezpieczeń, innych
świad.
c) inne

714 118

- do 12 miesięcy

1. Aktywa z tyt.
odroczonego podat. dochod.
2. Inne rozliczenia
międzyokresowe

- do 12 miesięcy

588 157

1. Wobec jednostek
powiązanych
a) z tyt. dostaw i usł. o
okresie wymagalności

- inne papiery
wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne
długoterminowe aktywa
finansowe
4. Inne inwestycje
długoterminowe

II. Należności
krótkoterminowe

516 459

III. Zobowiązania
krótkoterminowe

- udziały lub akcje

I. Zapasy

446 459

b) z tyt. emisji dłużnych pap.
Wartościowych
c) inne zobowiązania
finansowe
d) inne

- inne papiery
wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne
długoterminowe aktywa
finansowe
b) w pozostałych
jednostkach

B. Aktywa obrotowe

516 459

a) kredyty i pożyczki

- udziały lub akcje

V. Długoterminowe
rozliczenia międzyokres.

446 459

247 329

1 153 357

133 944

218 888

133 944

218 888

a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych
pap. wartościow.
c) inne zobowiązania
finansowe
d) z tyt. dostaw i usł. o
okresie wymagalności
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na
dostawy
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł,
ubezpieczeń i in.
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
3. Fundusze specjalne

- krótkoterminowe

14 263
113 385

920 207
0
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drodze sądowej

III. Inwestycje
krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe
aktywa finansowe
a) w jednostkach
powiązanych
b) w pozostałych
jednostkach
c) środki pieniężne i inne
aktywa pieniężne
- środki pieniężne w
kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa
pieniężne
2. Inne inwestycje
krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe
rozl. międzyokresowe
AKTYWA RAZEM

27 394

195 139

27 394

195 139

27 394

195 139

27 394

195 139

36 856

82 099

1 700 432

2 734 710 PASYWA RAZEM

1 700 432

2 734 710

Komentarz Zarządu do wyników z działalności za 2010 rok.
Rok 2010 dla ACARTUS S.A. był rokiem w którym przeprowadzona została prywatna oferta
akcji. Oferta trwała w okresie lipiec – grudzień i zakończyła się pełnym sukcesem. Pozyskano
maksymalną zakładaną kwotę – blisko 1 mln zł. W ocenie Zarządu dzięki zagospodarowaniu
tych środków w przejęcia kolejnych biur rachunkowych możliwe będzie wypracowanie wzrostu
wartości spółki dla akcjonariuszy.
W roku 2010 po raz kolejny wygenerowano wyższe przychody, wzrost w porównaniu z rokiem
poprzednim wyniósł 5%. W roku 2010 wdrożono nowoczesny system informatyczny OPTIMA,
a także wdrożono system ISO. Rozwiązania te powinny przyczynić się do dalszej poprawy
efektywności oraz standardu usług.
Rok 2010 zakończył się stratą netto na poziomie 153 tys. zł. Należy jednak zaznaczyć, że na
wynik ten bardzo duży wpływ ma amortyzacja wartości firmy (koszt nie będący wydatkiem).
Wartość firmy powstała w wyniku przejmowania biur rachunkowych w latach poprzednich i
jest sukcesywnie odpisywana w koszty. Ujmowana jest w pozycji pozostałe koszty operacyjne.
Amortyzacja wartości firmy wyniosła w 2010 roku 105,9 tys. zł, natomiast amortyzacja
pozostałego majątku trwałego 63,0 tys. zł. Oznacza to, że wynik EBITDA ukształtował się za
rok 2010 na poziomie + 90,9 tys. zł.
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7. ZAŁĄCZNIKI
7.1. ODPIS Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
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7.2. UJEDNOLICONY AKTUALNY TEKST STATUTU EMITENTA ORAZ TREŚĆ
PODJĘTYCH UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA W SPRAWIE ZMIAN
STATUTU SPÓŁKI, NIE ZAREJESTROWANYCH PRZEZ SĄD

Tekst Jednolity 31.01.2011r.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Firma spółki brzmi ACARTUS Spółka Akcyjna
2. Spółka może używać skrótu firmy ACARTUS S.A.
§ 2.
Siedzibą Spółki jest Jastrzębie Zdrój
§ 3.
Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.
§ 4.
1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
§ 5.
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
2) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet
3) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
4) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
5) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
6) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
7) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
8) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
9) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
10) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność,
11) PKD 63.12.Z Działalność portali internatowych,
12) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
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13) PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów
giełdowych,
14) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszów emerytalnych,
15) PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
16) PKD 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
17) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
18) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
19) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
20) PKD 69.10.Z Działalność prawnicza,
21) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
22) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
23) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
24) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
25) PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
26) PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
27) PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
28) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
29) PKD 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
30) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
31) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.

2. W przypadku, gdy do prowadzenia danego rodzaju działalności potrzebna jest koncesja lub zezwolenie,
spółka będzie prowadzić tę działalność po uzyskaniu danej koncesji lub zezwolenia.

III.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY, ZAPASOWY,
UMORZENIE AKCJI, EMISJA OBLIGACJI.

REZERWOWY,

AKCJE,

ZBYCIE

AKCJI,

§ 6.
1.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 749.900,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy
siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 7.499.000 (siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt
dziewięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym 5.000.000 (pięć
milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i 2.499.000 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt
dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B.

2.

Akcje Spółki zostały objęte w następujący sposób:
1) Piotr Piekarski obejmuje 2.550.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o
łącznej wartości nominalnej 255.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)
2) Inwestexpert Corporate Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku obejmuje
2.450.000 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o łącznej wartości
nominalnej 245.000,00 zł (dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych).

3.

Akcje Spółki mogą być imienne łub na okaziciela. Akcje serii A są akcjami imiennymi. Zamiana akcji
imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana przez Zarząd na pisemne żądanie akcjonariusza.
Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie może być dokonana.

4.

Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja imienna serii A daje prawo do
dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.

5.

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela
lub imiennych lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

6.

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również przez przeznaczenie środków z kapitału
zapasowego łub rezerwowego na kapitał zakładowy — przy odpowiedni zachowaniu wymogów Kodeksu
spółek handlowych.
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7.

Rozporządzanie w tym zbycie łub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu.

§ 7.
Akcje Spółki są zbywalne.
§ 8.
1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich
nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności
podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych
bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
§ 9.
Spółka ma prawo na podstawie uchwały walnego zgromadzenia emitować obligacje, w tym obligacje zamienne
na akcje.
IV. ORGANY SPÓŁKI
§ 10.
Organami Spółki są:

a) Zarząd,
b) Rada Nadzorcza,
c)

Walne Zgromadzenie.

V. ZARZĄD
§ 11.
1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na
wspólną czteroletnią kadencję.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Odwołanie członka Zarządu nastąpić może jedynie
z ważnych powodów.
3. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
4. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, a także śmierci,
rezygnacji lub odwołania ze składu Zarządu.

§ 12.
1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki jest uprawniony każdy członek Zarządu
samodzielnie.
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2. Zarząd Spółki jest obowiązany gospodarować majątkiem Spółki i kierować sprawami Spółki oraz spełniać
swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu
przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne
Zgromadzenie.
3. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy i decyzje nie zastrzeżone przepisami kodeksu spółek
handlowych lub postanowieniami Statutu Spółki do właściwości Walnego Zgromadzenia lub Rady
Nadzorczej.
§ 13.
1. Zarząd działa w oparciu o przygotowany przez siebie i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą regulamin.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, a w przypadku równości głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 14.
W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Przewodniczący
Rady Nadzorczej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

VI.

RADA NADZORCZA
§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez
Walne Zgromadzenie, na wspólną czteroletnią kadencję.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji ze swego składu
Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

wybierają

§ 16.
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom rady oraz kieruje jej pracami.
2. Posiedzenia rady zwoływane są co najmniej raz na kwartał.
3. Posiedzenie Rady musi zostać zwołane przez Przewodniczącego Rady na skierowany do niego pisemny
wniosek co najmniej jednej trzeciej członków Rady lub wniosek Zarządu. Zwołanie posiedzenia winno
nastąpić nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku.
4. Posiedzenia Rady zwoływane są z siedmiodniowym wyprzedzeniem za pomocą listów poleconych, faxem
lub pocztą elektroniczną.
5. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to
zgodę.
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu
środków służących bezpośredniemu porozumiewaniu się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady
zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
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7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej
połowy składu Rady Nadzorczej, w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady
Nadzorczej.

§ 17

1.

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.

2.

Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu, do
uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:
a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy w
zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jaki ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu
dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego
pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
b) zawieszanie
Zarządu;

w

czynnościach,

z

ważnych

powodów,

członka

Zarządu

lub

całego

c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
d) delegowanie członka lub członków rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w
razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może
działać;
e) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;
f) zatwierdzanie zakresu kompetencji i odpowiedzialności członków Zarządu zatrudnionych równocześnie
na stanowiskach dyrektorów w przedsiębiorstwie Spółki;
g) zatwierdzanie rocznych planów ekonomiczno finansowych i marketingowych Spółki oraz strategicznych
planów działalności Spółki;
h) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu;
i) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
j) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę inwestycji w majątek trwały o wartości przekraczającej
20 % kapitału zakładowego Spółki;
k) wyrażanie zgody na tworzenie spółek lub przystępowanie Spółki w charakterze udziałowca
(akcjonariusza) do spółek oraz zbywania ich akcji lub udziałów, z wyłączeniem akcji spółek
dopuszczonych do publicznego obrotu;
l) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej;
m) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału i
tychże prawach.
§ 18.
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
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VII.

WALNE ZGROMADZENIE
§ 19.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku
obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek
handlowych lub w Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń
uznają to za wskazane.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
4. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie
dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go
uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu
głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają
przewodniczącego tego zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą
żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad tego Zgromadzenia.
7. . Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci
elektronicznej.
8. 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

§ 20.
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że
cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu
dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne
Zgromadzenie.
3. 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.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą
żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie
powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem
Zgromadzenia. Jeżeli Spółka ma status spółki publicznej termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie
powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
5. Jeżeli Spółka ma status spółki publicznej akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie
lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej
6. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad.
§ 21.
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki, Płocku Katowicach, Pszczynie lub też Warszawie.
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§ 22.
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i
reprezentowanych akcji, chyba że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują inne
warunki podejmowania uchwał.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy
prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują inne warunki podejmowania uchwał.

§ 23.
W przypadku przewidzianym w art. 397 kodeksu spółek handlowych do uchwały
wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.

o rozwiązaniu Spółki

§ 24.
1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie Zarządza się przy wyborach członków organów Statutowych
Spółki i likwidatora oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o
pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w innych sprawach osobowych. Ponadto tajne
głosowanie Zarządza się zawsze na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub
reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w drodze jawnego imiennego
głosowania. Uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru komisji powoływanych przez Walne
Zgromadzenie zapadają w drodze jawnego głosowania.
§ 25.
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w
przypadku braku takiego wskazania jeden z członków Rady Nadzorczej, po czym spośród uprawnionych do
głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§ 26.
1.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych
za rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich
obowiązków;
b) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat;
c) zmiana Statutu Spółki;
d) podwyższenie albo obniżenie wysokości kapitału zakładowego;
e) połączenie Spółki z innym podmiotem lub przekształcenie Spółki;
f) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
g) emisja obligacji, w tym obligacji podlegających zamianie na akcje Spółki;
h) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz
ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego;
i) skreślony;
j) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych, zapasowych oraz określenie ich przeznaczenia;
k) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu
Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
l) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki;
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m) ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały walnego zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w
kodeksie spółek handlowych i niniejszym statucie.
3. Do nabycia i zbycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w tychże prawach,
nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.

VIII.

GOSPODARKA SPÓŁKI
§ 27.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i
zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
§ 28.
1. Spółka oprócz kapitału zakładowego, zapasowego i rezerwowego tworzy i utrzymuje inne kapitały, których
tworzenie nakazują przepisy prawa.
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć dowolne kapitały rezerwowe, które mogą być tworzone i znoszone w
trakcie i przy zamknięciu roku obrotowego.
§ 29.
1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć
Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, zgodnie z przepisami o rachunkowości spółek
akcyjnych.

Ponadto Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu 5 (pięciu) miesięcy po upływie roku obrotowego złożyć Radzie
Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zweryfikowane przez biegłego rewidenta wybranego przez
Radę Nadzorczą oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
§ 30.
1.

Akcjonariusze mają prawo do części czystego zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego,
która została przeznaczona do podziału przez Walne Zgromadzenie.

2.

Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
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TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA W SPRAWIE ZMIAN STATUTU
SPÓŁKI, NIE ZAREJESTROWANYCH PRZEZ SĄD
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Walne
Zgromadzenie uchwala co następuje:
W § 17 pkt. 2 po literze „l” Statutu Spółki dodaje się literę „m” o następującej treści:
„m) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w
tychże prawach”
W § 26 pkt. 1 Statutu Spółki skreśla się literę „i”
W § 26 po pkt. 2 Statutu Spółki dodaje się punkt 3 o następującej treści:
„ 3 Do nabycia i zbycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w tychże prawach,
nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia”
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7.3. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW
Akcje serii A
Akcje serii B
ASO, alternatywny system, alternatywny system
obrotu, Alternatywny System Obrotu
Autoryzowany Doradca
Dokument Informacyjny, Dokument

Dz. U.
Emitent, Spółka, ACARTUS
Giełda, GPW
KDPW
KNF, Komisja
Kodeks cywilny, KC
Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks spółek handlowych, KSH

KRS
Organizator ASO, Organizator Alternatywnego
Systemu, Organizator Alternatywnego Systemu
Obrotu
Osoby nadzorujące
Osoby zarządzające
PLN, zł, złoty
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu

Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji

Statut, Statut Spółki, Statut Emitenta
Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Ustawa o ofercie, Ustawa o ofercie publicznej

5.000.000 akcji na okaziciela serii A o wartości
nominalnej 0,10 złoty każda
2.499.000 akcji na okaziciela serii B o wartości
nominalnej 0,10 złoty każda
Alternatywny system obrotu w znaczeniu jakie
nadaje temu terminowi art. 3 pkt 2 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r.
Autoryzowany Doradca w znaczeniu, jakie nadaje
temu terminowi § 18 Regulaminu ASO
Niniejszy Dokument Informacyjny, będący jedynym
prawnie wiążącym dokumentem zawierającym
informacje o Emitencie oraz Akcjach
wprowadzanych, sporządzony zgodnie z Regulacjami
ASO
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu - Zdrój
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Komisja Nadzoru Finansowego
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
(Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43 poz. 296 z
późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek
handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późniejszymi
zmianami)
Krajowy Rejestr Sądowy
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Członkowie Rady Nadzorczej
Członkowie Zarządu
Złoty, prawny środek płatniczy w Rzeczypospolitej
Polskiej
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu
uchwalony Uchwałą nr 147/2007 Zarządu Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1
marca 2007 r. z późniejszymi zmianami
Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20
stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji
przedsiębiorców (Dz. U. WE L 24, z dnia 29.1.2004.,
str. 1./22)
Statut Spółki ACARTUS S.A.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad
rynkiem kapitałowym (Dz. U. nr 183 poz. 1537 z
późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538
z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z
późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
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Ustawa Ordynacja podatkowa

Ustawa o podatku dochodowym od osób
fizycznych

Ustawa o podatku dochodowym od osób
prawnych
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Ustawa o podatku od spadków i darowizn

Ustawa o rachunkowości

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. nr 185
poz. 1439 z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 8 poz.
60 z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity:
Dz. U. 2010 r. nr 51 poz. 307 z późniejszymi
zmianami)
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.
U. 2000 r. nr 54 poz. 654 z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od
czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U.
2010 r. nr 101 poz. 649 z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków
i darowizn (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 93 poz.
768)
Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości
(tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. nr 152, poz. 1223 z
późniejszymi zmianami)
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