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SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII D, E ORAZ F DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO
ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.
NINIEJSZY DOKUMENT INFORMACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O WPROWADZENIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH
TYM DOKUMENTEM DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU PROWADZONYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.,
PRZEZNACZONYM GŁÓWNIE DLA SPÓŁEK, W KTÓRYCH INWESTOWANIE MOŻE BYĆ ZWIĄZANE Z WYSOKIM RYZYKIEM INWESTYCYJNYM. WPROWADZENIE
INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU NIE STANOWI DOPUSZCZENIA ANI WPROWADZENIA TYCH INSTRUMENTÓW
DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PROWADZONYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (RYNKU PODSTAWOWYM LUB
RÓWNOLEGŁYM). INWESTORZY POWINNI BYĆ ŚWIADOMI RYZYKA JAKIE NIESIE ZE SOBĄ INWESTOWANIE W INSTRUMENTY FINANSOWE NOTOWANE W
ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU, A ICH DECYZJE INWESTYCYJNE POWINNY BYĆ POPRZEDZONE WŁAŚCIWĄ ANALIZĄ, A TAKŻE, JEŻELI WYMAGA TEGO
SYTUACJA, KONSULTACJĄ Z DORADCĄ INWESTYCYJNYM. TREŚĆ NINIEJSZEGO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO NIE BYŁA ZATWIERDZANA PRZEZ GIEŁDĘ
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI INFORMACJI W NIM ZAWARTYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM LUB PRZEPISAMI
PRAWA.

ROMAN JĘDRZEJEWSKI
PREZES ZARZĄDU, GŁÓWNY AKCJONARIUSZ GREMPCO S.A.

Prezes Zarządu GREMPCO S.A., posiada 15 lat doświadczenia zawodowego w tym 12 lat na stanowisku Prezesa Zarządu, Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Stowarzyszenia Polska Wentylacja. Reprezentuje Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu
Ratowniczego w KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu ochrony
przeciwpożarowej, w tym Poradnika „Wentylacja pożarowa budynków wysokich i wysokościowych”. W grudniu 2008 roku Roman Jędrzejewski został
odznaczony srebrnym medalem za zasługi dla Pożarnictwa. Funkcję Prezesa Zarządu Spółki pełni od chwili jej utworzenia, to jest od 5 maja 2010 roku.

Szanowni Inwestorzy,

Debiut na NewConnect stanowi podsumowanie dziesięcioletniego okresu budowania portfela inwestycyjnego GREMPCO i
jednocześnie otwiera nowy rozdział działalności Spółki. Znaczące i innowacyjne aktywa niematerialne oraz przemysłowe
Spółek portfelowych, ich dotychczasowe sukcesy rynkowe, sprawdzone modele biznesowe, a także Kadra Zarządzająca,
która umiejętnie wykorzystuje europejskie fundusze pomocowe, to znakomite fundamenty do z miany skali i charakteru
działalności z przedsiębiorstw o zasięgu krajowym na liczących się aktorów na rynku europejskim. Osiągane już dzisiaj
wyniki sprzedaży eksportowej wskazują, że perspektywa ta jest w pełni realna w horyzoncie czasowym 3-5 lat.
Upublicznienie GREMPCO S.A., to bez wątpienia nowe obowiązki, ale również oczywiste nowe szanse. Nasz debiut to
również szansa dla obecnych i przyszłych Inwestorów, którzy dzięki naszej konsekwencji, kompetencjom i doświadczeniu
mogą liczyć w średnim horyzoncie czasu na znaczącą kapitalizację

PREZES ZARZĄDU

Roman Jędrzejewski
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WSTĘP

1.1

INFORMACJE PODSTAWOWE O EMITENCIE I AUTORYZOWANYM DORADCY

EMITENT
Nazwa Spółki:
Siedziba, adres:
Nr telefonu, faksu:
Adres strony internetowej:
Adresy stron internetowych spółek portfelowych:
Adres poczty elektronicznej:
Sąd Rejestrowy:
Data rejestracji w KRS:
Nr KRS:
Nr REGON:
NIP:

GREMPCO Spółka Akcyjna
Łozienica, ul. Prosta 2A
72-100 Goleniów
tel.: + 48 (91) 432 35 00
fax.: + 48 (91) 432 35 36
www.grempco.com
www.gryfit.com, www.gryfitlab.com, www.fluid-desk.com
info@grempco.com
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
5 maja 2010 roku
0000355599
320833399
856-182-73-62

AUTORYZOWANY DORADCA
Doradztwo Ekonomiczne – Dariusz Zarzecki
Bezrzecze, ul. Brylantowa 7/6
71-235 Szczecin
Szczecin, ul. 5 Lipca 15
70-373 Szczecin
+48 (91) 485 93 80
+48 (91) 485 93 88
www.zarzecki.pl
biuro@zarzecki.pl
851-001-86-70

Nazwa:
Siedziba, adres:
Biuro, adres:
Nr telefonu:
Nr faksu:
Adres strony internetowej:
Adres poczty elektronicznej:
NIP:
1.2

LICZBA, RODZAJ, JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ NOMINALNA I OZNACZENIE EMISJI INSTRUMENTÓW
FINANSOWYCH STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT OFERTY EMISYJNEJ

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego wprowadza się do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect
instrumenty finansowe Emitenta o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 282.330,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące
trzysta trzydzieści złotych 00/100), w tym:
−
−
−

970.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
866.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
986.800 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Seria A
Seria B
Seria C
Seria D
Seria E
Seria F
Razem

3

Liczba akcji
800.000
200.000
19.000.000
970.000
866.500
986.800
22.823.300
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%
3,51%
0,88%
83,25%
4,25%
3,80%
4,32%
100,00%

Liczba głosów
1.600.000
200.000
19.000.000
970.000
866.500
986.800
23.623.300

%
6,77%
0,85%
80,43%
4,11%
3,67%
4,18%
100,00%
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CZYNNIKI RYZYKA
2.1
CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ I OTOCZENIEM FIRMY
2.1.1
RYZYKO ZWIĄZANE Z UTRZYMYWANIEM SIĘ NEGATYWNEJ KONIUNKTURY NA RYNKU
Działalność spółek portfelowych GREMPCO S.A. jest w znaczącym stopniu uzależniona od sytuacji w branży budowlanej (dotyczy to
przede wszystkim CIAT Sp. z o.o., w mniejszym stopniu FLUID DESK Sp. z o.o. oraz GRYFITLAB Sp. z o.o.). Ilość realizowanych
projektów, a także kondycja ekonomiczna inwestorów wpływa bezpośrednio na wyniki finansowe tych spółek. Rok 2009, w którym
zamrożonych lub anulowanych zostało wiele projektów, należy oceniać jako wyjątkowo trudny dla spółek powiązanych z budownictwem.
Dodatkowo, trudne dla realizacji inwestycji warunki atmosferyczne, które utrzymywały się praktycznie do końca I kwartału 2010 roku, także
przysporzyły wiele strat inwestorom i wykonawcom. W II połowie 2010 roku obserwowano ożywienie, zarówno w kwestii wznawiania
zatrzymanych w 2009 roku projektów, jak i w odniesieniu do zapytań ofertowych dotyczących nowych projektów.
2.1.2
RYZYKO ZWIĄZANE Z WRAŻLIWOŚCIĄ RYNKU NA SYTUACJĘ MAKROEKONOMICZNĄ
Występuje silny związek spółek portfelowych GREMPCO S.A. z koniunkturą na rynku budowlanym, który z kolei jest silnie skorelowany z
ogólną sytuacją makroekonomiczną. Należy oczekiwać, że dopóki spółki portfelowe będą na etapie intensywnego rozwoju i tworzenia
kapitałów, pozostaną istotnie wrażliwe na ogólnogospodarcze kryzysy związane z cyklami koniunkturalnymi, których negatywne skutki
mogą być w dużej mierze niemożliwe do uniknięcia.
2.1.3
RYZYKO WZROSTU KONKURENCJI W SEKTORZE DZIAŁALNOŚCI EMITENTA
Większość przychodów spółek portfelowych GREMPCO S.A. oparta jest o wąską specjalizację związaną z urządzeniami bezpieczeństwa
pożarowego instalacji oraz komfortu mikroklimatycznego w obiektach budowlanych. Wielkość rynku, na którym działają spółki jest ściśle
związana z koniunkturą na rynku budowlanym. Należy liczyć się z zaostrzeniem konkurencji ze strony już funkcjonujących na rynku
podmiotów jak i wejścia na ten rynek nowych graczy, których obecność może negatywnie wpłynąć na sytuację GREMPCO S.A. Biorąc pod
uwagę fakt niszowości i wysokiego poziomu specjalizacji, a także wieloletniego doświadczenia, modelu biznesowego opartego na innowacji
produktowej (dążenie do kreowania rynku poprzez wdrażanie produktów o unikatowej funkcjonalności) oraz zrealizowanych w latach 20072009 znaczących inwestycji zwiększających wydajność i elastyczność funkcjonowania spółek portfelowych GREMPCO S.A., jak również
dywersyfikację działalności na bazie zdolności badawczych GRYFITLAB Sp. z o.o., (które są unikatowe w skali Polski), należy ocenić, że
ryzyko utraty silnej pozycji konkurencyjnej przez GREMPCO S.A. jest obecnie niewielkie.
2.1.4
RYZYKO OSÓB KLUCZOWYCH
GREMPCO S.A. jest od początku istnienia zarządzana i rozwijana przez głównego właściciela – Romana Jędrzejewskiego, który jest twórcą
aktualnie realizowanej strategii rozwoju. Rezygnacja bądź niemożność kontynuacji pracy przez Romana Jędrzejewskiego na rzecz
GREMPCO S.A., może być na tym etapie rozwoju organizacji istotnym czynnikiem ryzyka, który mógłby destabilizować jej działalność.
Podobna sytuacja dotyczy pozostałych top menedżerów spółek GREMPCO S.A., a w szczególności Balinta Pete, który jest głównym
architektem aplikacji tworzonych przez FLUID DESK Sp. z o.o.
2.1.5
RYZYKO ZWIĄZANE Z OCHRONĄ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNYCH
Jednym z kluczowych czynników, na których GREMPCO S.A. buduje swoje przewagi konkurencyjne to tworzone w ramach zasobów
własnych nowe produkty posiadające innowacyjną architekturę i funkcjonalność. Inwestycje w badania i rozwój dają wartość dodaną pod
warunkiem unikalności komercjalizowanych produktów. Biorąc pod uwagę fakt złożonego i długotrwałego procesu rejestracji wartości
intelektualnych w urzędzie patentowym, istnieje ryzyko kopiowania rozwiązań stworzonych przez spółki portfelowe GREMPCO S.A. przez
konkurencję.
2.1.6
RYZYKO UTRATY AKREDYTACJI PRZEZ GRYFITLAB SP. Z O.O.
Wartość Spółki GRYFITLAB Sp. z o.o. oparta jest przede wszystkim na posiadanym zapleczu laboratoryjnym, które jest akredytowane
przez PCA i umożliwia badania klasyfikacyjne i certyfikacyjne urządzeń dla inżynierii budownictwa. Unikalność posiadanych aktywów
(konkurencją są tylko nieliczne instytuty państwowe) pozwala na osiąganie wysokiej rentowności poprzez zwiększanie udziału w rynku,
który dotychczas był w dużym stopniu zmonopolizowany. Krytycznym czynnikiem dla funkcjonowania GRYFITLAB Sp. z o.o. są
posiadane akredytacje, których utrzymanie wiąże się ze spełnianiem określonych kryteriów. Utrata akredytacji z dużym
prawdopodobieństwem spowodowałaby drastyczny spadek skali działalności Spółki. Należy podkreślić, że w obecnej chwil nie ma podstaw,
aby antycypować utratę akredytacji przez Spółkę.
2.1.7
RYZYKO ZWIAZANE ZE STRUKTURĄ AKCJONARIATU
Na moment sporządzenia niniejszego dokumentu, dominującym akcjonariuszem GREMPCO Spółki Akcyjnej jest Roman Jędrzejewski, dysponujący
86,80% udziałem w kapitale oraz 87,24% udziałem we wszystkich głosach na Walnym Zgromadzeniu, i tym samym posiadający decydujący
wpływ na zarządzanie Spółką. Oznacza to wystąpienie ryzyka, że akcjonariusze wprowadzanych do obrotu akcji serii D, E oraz F, obejmujący je w
wyniku oferty prywatnej, nie będą posiadali istotnego wpływu na działalność Emitenta. Należy jednak podkreślić, że dotychczasowe działanie
akcjonariusza Romana Jędrzejewskiego, zapewniło dynamiczny rozwój Spółki i nie występują okoliczności, które pozwalałyby przypuszczać, że jego
działanie w przyszłości będzie miało inny, negatywny dla Spółki charakter.
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CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM ORAZ INWESTYCJĄ W INSTRUMENTY
FINANSOWE EMITENTA
2.2.1
RYZYKO ZWIĄZANE Z NOTOWANIAMI AKCJI EMITENTA NA NEWCONNECT - KSZTAŁTOWANIE SIĘ
PRZYSZŁEGO KURSU AKCJI I PŁYNNOŚCI RYNKU
Kurs akcji i płynność akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od liczby oraz wielkości zleceń kupna i sprzedaży składanych przez
inwestorów. Nie ma żadnej pewności co do przyszłego kształtowania się ceny akcji Emitenta po ich wprowadzeniu do obrotu w Alternatywnym
Systemie Obrotu na rynku NewConnect, ani też co do płynności akcji Emitenta. Nie można wobec tego zapewnić, że inwestor nabywający akcje,
będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie po satysfakcjonującej cenie.
2.2.2
RYZYKO ZWIĄZANE Z ZAWIESZENIEM OBROTU AKCJAMI
Zgodnie z § 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (rynek NewConnect) w brzmieniu przyjętym Uchwałą nr 147/2007 Zarządu Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 roku z późniejszymi zmianami, organizator ASO może zawiesić obrót
instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące:
a) na wniosek emitenta,
b) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
c) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.
W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie
dłuższy niż miesiąc. Zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 2 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi
Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na emitentach notowanych na rynku NewConnect. Obowiązki, o których mowa w
przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki informacyjne. Nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w
przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na rynku NewConnect.
2.2.3
RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKLUCZENIEM Z OBROTU NA NEWCONNECT
Zgodnie z § 12 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:
1) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
3) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w
majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,
4) wskutek otwarcia likwidacji emitenta.
Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:
1)
2)
3)
4)

w przypadkach określonych przepisami prawa,
jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego
majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na
zaspokojenie kosztów postępowania.

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi
instrumentami finansowymi. Zgodnie z § 16 us t. 1 pkt 3 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może wykluczyć z obrotu instrumenty
finansowe Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na emitentach notowanych na rynku NewConnect. Obowiązki, o których mowa
w przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki informacyjne. Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się
w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect.
2.2.4
RYZYKO ZWIĄZANE Z DOKONYWANIEM INWESTYCJI W AKCJE EMITENTA
W przypadku nabywania Akcji Emitenta należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania w akcje na rynku kapitałowym jest
nieporównywalnie większe od ryzyka związanego z inwestycjami w papiery skarbowe czy też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
ze względu na trudną do przewidzenia zmienność kursów akcji zarówno w krótkim, jak i długim okresie.
2.2.5

RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ NAŁOŻENIA PRZEZ KNF NA EMITENTA KAR ADMINISTRACYJNYCH
ZA NIEWYKONYWANIE LUB NIEPRAWIDŁOWE WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z
PRZEPISÓW PRAWA
Spółki notowane na rynku NewConnect mają status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w związku z
czym, zgodnie z art. 96 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na Emitenta kary administracyjne za niewykonywanie lub nienależyte
wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
2.2.6.

RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ BŁEDNEJ OCENY WARTOŚCI EMITENTA PRZEZ INWESTORÓW W
ZWIĄZKU Z NIESPORZADZANIEM PRZEZ NIEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
W związku z brakiem obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych przez Emitenta istnieje prawdopodobieństwo, że
inwestorzy będą błędnie oceniać wartość spółki, na skutek braku możliwości weryfikacji kondycji finansowej spółek portfelowych. Wobec
powyższego, w celu zwiększenia transparentności w komunikacji inwestorskiej, do publikowanych systemem EBI raportów okresowych,
Emitent planuje dodatkowo załączać dla każdej ze spółek portfelowych: 1) sprawozdania finansowe, obejmujące bilans oraz rachunek
zysków i strat, w przypadku raportu rocznego, 2) wymagane przez Organizatora rynku NewConnect, wybrane dane finansowe z bilansu oraz
rachunku zysków i strat, w przypadku raportu kwartalnego. Tym samym w przekazywanych raportach okresowych znajdować się będą ww.
dane finansowe spółek: GREMPCO S.A., CIAT Sp. z o.o., GRYFITLAB Sp. z o.o. oraz FLUID-DESK Sp. z o.o.
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OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE
INFORMACYJNYM
Poniżej zamieszczone zostały wskazania wszystkich osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w niniejszym Dokumencie
Informacyjnym.
3.1. EMITENT
GREMPCO Spółka Akcyjna
Łozienica, ul. Prosta 2A
72-100 Goleniów
tel.: + 48 (91) 432 35 00
fax.: + 48 (91) 432 35 36
www.grempco.com
www.gryfit.com, www.gryfitlab.com, www.fluid-desk.com
info@grempco.com
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
5 maja 2010 roku
0000355599
320833399
856-182-73-62

Nazwa Spółki:
Siedziba, adres:
Nr telefonu, faksu:
Adres strony internetowej:
Adresy stron internetowych spółek portfelowych:
Adres poczty elektronicznej:
Sąd Rejestrowy:
Data rejestracji w KRS:
Nr KRS:
Nr REGON:
NIP:
W imieniu Emitenta działają:
Roman Jędrzejewski

–

Prezes Zarządu

Działając w imieniu Emitenta oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan,
informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w Dokumencie
Informacyjnym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.

3.2. AUTORYZOWANY DORADCA
Doradztwo Ekonomiczne – Dariusz Zarzecki
Bezrzecze ul. Brylantowa 7/6
71-235 Bezrzecze
Szczecin ul. 5 Lipca 15
70-373 Szczecin
+ 48 (91) 485 93 80
+ 48 (91) 485 93 88
810103836
851-001-86-70

Nazwa:
Siedziba, adres:
Biuro:
Nr telefonu.:
Nr faksu:
Nr REGON:
NIP:

W imieniu Autoryzowanego Doradcy, firmy „Doradztwo Ekonomiczne – Dariusz Zarzecki” działają:
Dariusz Zarzecki
Jakub Lasota
Tomasz Gabryel

–
–
–

Właściciel,
Dyrektor Zarządzający,
Dyrektor Działu Rynku Kapitałowego.

Działając w imieniu Autoryzowanego Doradcy oświadczamy, że niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z
wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z poźn. zm.) oraz że według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie
z dokumentami i informacjami przekazanymi przez Emitenta, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i
zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę
instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie
danymi instrumentami.
………………………
dr hab. Dariusz Zarzecki
Właściciel
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Tomasz Gabryel
Dyrektor Działu Rynku Kapitałowego
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DANE O I NSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO
ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU
4.1

4.1.1

SZCZEGOŁOWE 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
RODZAJ, LICZBA ORAZ ŁĄCZNA WARTOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH EMITENTA
WPROWADZANYCH DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT

Niniejszy Dokument Informacyjny został przygotowany w związku z u bieganiem się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect
prowadzonego jako Alternatywny System Obrotu, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:
−
−
−

970.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
866.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
986.800 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Łączna wartość nominalna instrumentów finansowych Emitenta wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect wynosi
282.330,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści złotych 00/100). Wprowadzane do Alternatywnego Systemu
akcje serii D, E oraz F stanowią łącznie 12,37% łącznej liczby wszystkich akcji i uprawniają do wykonywania 11,95% wszystkich głosów na
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GREMPCO S.A. Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela i zostały wyemitowane na
podstawie Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 maja 2010 roku, w sprawie warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki. Akcje serii
E i F są akcjami zwykłymi na okaziciela i zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Nr 1/8/2010 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 3 września 2010 roku, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych
na okaziciela serii E oraz F z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
4.1.2

UPRZYWILEJOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIA DODATKOWE I ZABEZPIECZENIA ZWIĄZANE Z
INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI EMITENTA
Akcje serii D, E oraz F są akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie wiąże się żadne uprzywilejowanie. Nie jest ograniczona zbywalność akcji
serii D, E oraz F. Akcje serii D, E oraz F nie są przedmiotem żadnych zabezpieczeń ani świadczeń dodatkowych.
4.1.3
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEBIEGU OFERTY PRYWATNEJ
Dnia 18 maja 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GREMPCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Łozienicy podjęło Uchwałę
Nr 2, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz
zmiany statutu Spółki. Na mocy tej uchwały posiadacze obligacji zamiennych serii A wyemitowanych przez GREMPCO Spółkę Akcyjną
otrzymali prawo do zamiany każdej z posiadanych obligacji serii A na 10.000 sztuk akcji serii D. W związku z wykonaniem przez
posiadaczy obligacji zamiennych serii A prawa do objęcia akcji serii D, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
wydanych zostało 970.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D. Akcje serii D zostały w całości pokryte gotówką, a ich wydanie
nastąpiło poprzez złożenie ich do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, w trybie przewidzianym art. 6 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 183. Poz. 1538) w zw. z art. 451 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Cena
zamiany obligacji na akcje serii D wyniosła 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100). Wartość emisyjna objętych akcji serii D wyniosła łącznie
970.000,00 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Dnia 3 września 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy GREMPCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Łozienicy podjęło uchwałę nr 1/8/2010 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz F z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Uchwała upoważniała
Zarząd GREMPCO S.A. do złożenia ofert objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz F Spółki oznaczonym inwestorom w liczbie nie wyższej
niż 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) podmiotów, w ramach subskrypcji prywatnej, przewidzianej przepisem art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek
handlowych. Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz F odbywała się z uwzględnieniem wyłączenia w całości prawa poboru przysługującego
dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz F był cel
ich emisji, tj. próba pozyskania od nowych akcjonariuszy Spółki, w drodze oferty niepublicznej, kapitału niezbędnego dla dalszego rozwoju Spółki,
przy jednoczesnym zapewnieniu o podjęciu przez Spółkę niezbędnych czynności do wprowadzenia emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii E
oraz F do ASO NewConnect, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwała 1/8/2010 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A. wraz z późniejszymi zmianami stanowiła podstawę prawną podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz F, na warunkach przewidzianych tą uchwałą. Cena emisyjna akcji
zwykłych na okaziciela serii E GREMPCO Spółka Akcyjna została ustalona na poziomie 1,15 zł (słownie: jeden złoty piętnaście groszy) natomiast
cena emisyjna akcji serii F na poziomie 1,25 (słownie: jeden złoty dwadzieścia pięć groszy). W wyniku emisji akcji serii D, E oraz F, Spółka
pozyskała kapitał w wysokości 3.199.975,00 zł (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych
00/100). Emisja akcji serii E oraz F była prowadzona w ramach prywatnej subskrypcji, natomiast akcji serii D w ramach wykonania prawa do
konwersji obligacji na akcje w warunkowym kapitale zakładowym, wobec czego przydział akcji następował odpowiednio, z chwilą zawarcia
umowy objęcia akcji serii E i F lub, w przypadku akcji serii D, w momencie złożenia oświadczenia o zamianie obligacji zamiennej serii A na
akcje serii D. Akcje serii D przydzielono 22 osobom fizycznym, akcje serii E przydzielono 12 osobom fizycznym, natomiast akcje serii F
przydzielono 37 osobom fizycznym oraz 1 osobie prawnej.
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4.1.4
OGRANICZENIA W OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI EMITENTA
4.1.4.1 OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z TREŚCI STATUTU SPÓŁKI
Statut nie wprowadza żadnych ograniczeń w obrocie instrumentami finansowymi Emitenta wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu
NewConnect.
4.1.4.2 OBOWIĄZKI I OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH
WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O
SPÓŁKACH PUBLICZNYCH
Emitent jest spółką publiczną, zgodnie z art. 4 pkt 20 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na
podmioty, których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn określone obowiązki, odnoszące
się do tych czynności i zdarzeń.
Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych, na podmiot, który osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby
głosów w spółce publicznej, albo posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej
spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej
liczby głosów, został nałożony obowiązek dokonania zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki, o zaistnieniu powyżej opisywanych
okoliczności. Do realizacji przedmiotowego obowiązku podmiotowi, został wyznaczony termin 4 dni roboczych od dnia zmiany udziału w ogólnej
liczbie głosów albo od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.
Obowiązek dokonania zawiadomienia powstaje również w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co
najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Wykaz informacji przedstawianych w zawiadomieniu składanym w KNF obejmuje:
a) datę i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie,
b) liczbę akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz liczbę głosów z tych akcji i ich
procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów,
c) liczbę aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz liczbę głosów z tych akcji i ich procentowym
udziale w ogólnej liczbie głosów,
d) informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz w
celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej
liczby głosów,
e) informacje o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki;
f) informacje o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c. Ustawy o ofercie publicznej.
W przypadku, gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, zawiadomienie powinno zawierać także
informacje określone w pkt b) i c), odrębnie dla akcji każdego rodzaju. Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim. Zmiana
zamiarów lub celu skutkuje obowiązkiem niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformowania przez
akcjonariusza KNF oraz Spółki o przedmiotowej zmianie. Stosownie do art. 89 Ustawy o ofercie publicznej naruszenie obowiązków opisanych
powyżej skutkuje zakazem wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu z akcji nabytych z naruszeniem przywołanych powyżej obowiązków.
Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia.
Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej
liczby głosów w związku z:
a) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego,
b) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych
akcji spółki publicznej,
c) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.
W przypadku, o którym mowa w pkt. b), zawiadomienie, zawiera również informacje o:
a) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji,
b) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji,
c) 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. 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 Ustawy o ofercie publicznej.
Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają również na:
a)

podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów
depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej,
b) funduszu inwestycyjnym – także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych
przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:
− inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
− inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot,
c) podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w
związku z posiadaniem akcji:
− przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania
czynności, o których mowa w art. 69 ust 2 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
− w ramach wykonywania czynności, polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba
instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Ustawy o funduszach inwestycyjnych
– w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w
imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu,
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− przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.
d) pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawo głosu z
akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania,
e) wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub
prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące
powstanie tych obowiązków,
f) podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt. e), posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie
osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach.
W przypadkach wskazanych w pkt. e) i f) obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony
porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt. e) domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez:
−
−
−
−

małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w
stosunku przysposobienia, opieki, kurateli,
osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym,
mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na rachunku papierów
wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych,
jednostki powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Ponadto obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub
zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może on dysponować według własnego uznania. Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych
wyżej obowiązków:
−
−
−

po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne,
po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy o ofercie publicznej
wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem,
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.

Stosując się do postanowień art. 89 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej będących
przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów,
jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków wskazanych w art. 69 przedmiotowej Ustawy.
Mając na uwadze ust. 3 art. 89 Ustawy o ofercie publicznej, w przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa powyżej prawo głosu wykonane z akcji
spółki publicznej nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych
ustaw. Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zastawem, do chwili jego
wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy, o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w
rozumieniu Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku, o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871).
4.1.4.3
OBOWIĄZKI I OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI
Obowiązki i ograniczenia dotyczące obrotu akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej, wynikają z Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi (dalej „Ustawa”). Art. 78 ust. 2-4 w związku z art. 16 ust. 3 Ustawy określa, że w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu
w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, organizator alternatywnego systemu obrotu, na żądanie Komisji, wstrzymuje
wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi
instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. W przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w
okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu
dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, organizator alternatywnego
systemu obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Na żądanie Komisji, organizator alternatywnego
systemu obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny
prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu,
lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.
Art. 156 ust. 1 Ustawy określa, jakie podmioty obowiązane są do niewykorzystywania informacji poufnej. Zgodnie z postanowieniami tego artykułu
są to m. in. osoby posiadające informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w
związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o
podobnym charakterze. Są to w szczególności:
a)

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
b) akcjonariusze spółki publicznej, lub
c) osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa w 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
d) maklerzy lub doradcy.
Art. 156 ust. 2 Ustawy zobowiązuje osoby wymienione powyżej do nieujawniania informacji poufnej oraz do nieudzielania rekomendacji lub
nakłaniania innej osoby na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczyła informacja.
Art. 156 ust. 3 Ustawy mówi, że 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.
Art. 156 ust. 5 Ustawy mówi, że ujawnieniem informacji poufnej jest przekazywanie, umożliwianie lub ułatwianie wejścia w posiadanie
przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej:
−
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jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z innych państw członkowskich, lub takich które są przedmiotem ubiegania się o
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−
−

jednego lub kilku instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub któregokolwiek z innych państw członkowskich, lub takich które są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim
rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana na tym rynku;
nabywania albo zbywania instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub któregokolwiek z innych państw członkowskich, lub takich które są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na
takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana na tym rynku.

Art. 159 ust. 1 Ustawy stanowi, że osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, nabywać lub
zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych
z nimi powiązanych oraz dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować
rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi. Art. 159 ust. 1a Ustawy stanowi, że osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie mogą, w
czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub
zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych
instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi
instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej. Przepisów art. 159 ust. 1 i 1a nie stosuje się do czynności
dokonywanych:
−
−
−
−
−
−

przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a, zleciła zarządzanie portfelem
instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne albo
w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych
instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo
w wyniku złożenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a, zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na
sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo
w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a, wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub
zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo
w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo
w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta, pod warunkiem że informacja na
temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego.

Zgodnie z art. 159 ust. 2 Ustawy okresem zamkniętym jest:
−
−

−

−

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

Zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi osoby:
−
−

wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo będące jego prokurentami,
inne, pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących
bezpośrednio lub pośrednio tego Emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i
perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej

są obowiązane do przekazywania Komisji oraz Emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi związane (w rozumieniu
art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych
dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na
rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.
Zgodnie z art. 156 ust. 4 wykorzystywaniem informacji poufnej jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów
finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej
czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te:
1) są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z innych państw członkowskich,
lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany
instrument, jest dokonywana na tym rynku, albo
2) nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego, a ich cena
lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu finansowego określonego w pkt. 1,
3) są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub są przedmiotem ubiegania się
o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana w tym
alternatywnym systemie obrotu, albo
4) nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ich cena lub wartość zależy
bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu finansowego określonego w pkt 3.
Zgodnie z art. 161a ust. 1 Ustawy zakazy i wymogi, o których mowa w art. 156-160 Ustawy, w tym wynikające z przepisów wydanych na podstawie
art. 160 ust. 5, mają zastosowanie w przypadkach określonych w art. 39 ust. 4 tej Ustawy.
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4.1.4.4
OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Zgodnie z art. 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: „Ustawa o ochronie konkurencji”) zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli:
−
−

łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza
równowartość 1.000.000.000 euro lub
łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok
zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 euro.

Obowiązek wynikający z ust. 1 dotyczy zamiaru:
−
−
−
−

połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,
przejęcia - przez nabycie lub objecie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub
pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców,
utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,
nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie
w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość
10.000.000 euro.

Na podstawie art. 14 ustawy o ochronie nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:
− jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejecie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. 2 nie przekroczył na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro,
− polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem
działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych
przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:
− instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy,
− lub wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo
udziałów,
− polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem, że
nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży,
− następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy
do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego,
− przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
Dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. Zamiaru zgłoszenia
koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy,
przedsiębiorcy przejmujący kontrolę, przedsiębiorcy 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 przez Prezesa UOKiK decyzji lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar
koncentracji podlega zgłoszeniu, są zobowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji. Prezes UOKiK, w drodze decyzji, wyda zgodę na
dokonanie koncentracji, jeżeli w jej wyniku konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie
pozycji dominującej na rynku. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wydanie takiej decyzji Prezes UOKiK może
uzależnić od spełnienia przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji obowiązków, w szczególności do:
−
−
−

zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,
wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub
udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców,
udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi

oraz określić termin do spełnienia tych warunków przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorców. Zgodnie z art. 19 ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji
Prezes UOKiK nakłada na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych
warunków. Prezes UOKiK wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie
ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, w przypadku gdy odstąpienie od zakazu koncentracji
jest uzasadnione, a w szczególności:
−
−

przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego;
może ona wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową.

Prezes UOKiK może uchylić swoje decyzje jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy
uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają warunków. W takich przypadkach, jeżeli koncentracja została już dokonana, a
przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na
warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności:
−
−
−

podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji,
zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy,
zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy
sprawują wspólną kontrolę.

Przy czym powyższa decyzja nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania powyższej decyzji
Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 ustawy
Kodeks spółek handlowych.
Prezesowi UOKiK przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes UOKiK może ponadto wystąpić do sądu o
stwierdzenie nieważności umowy lub podjecie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. W przypadku
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uchylenia decyzji Prezes UOKiK orzeka co do istoty sprawy. 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 Prezesa UOKiK. Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze
decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie m.in. w zgłoszeniu
o zamiarze dokonania koncentracji podał nieprawdziwe dane. Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorców, w drodze decyzji, karę pieniężną w
wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki m. in. w wykonaniu wyroków sadowych w sprawach z zakresu
koncentracji. Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego
przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie
zgłosiła zamiaru koncentracji.
4.1.4.5 OGRANICZENIA NAŁOŻONE ROZPORZĄDZENIEM RADY (WE) NR 139/2004 Z DNIA 20 STYCZNIA 2004 ROKU
W SPRAWIE KONTROLI KONCENTRACJI PRZEDSIĘBIORSTW
Obowiązek informowania Komisji Europejskiej nt. koncentracji o „wymiarze wspólnotowym” przewidziany został w rozporządzeniu Rady (WE) Nr
139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw. Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia
20 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw koncentracja występuje w przypadku, kiedy trwała zmiana kontroli jest
wynikiem między innymi przejęcia, przez jedną lub więcej osób już kontrolujących co najmniej jedno przedsiębiorstwo albo przez jedno lub więcej
przedsiębiorstw, bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym lub częścią jednego lub więcej innych przedsiębiorstw czy to w drodze zakupu
papierów wartościowych lub aktywów, czy to w drodze umowy lub w jakikolwiek inny sposób. Koncentracja ma wymiar wspólnotowy, w sytuacji
gdy całkowity światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 5 mld euro; oraz łączny obrót przypadający na
Wspólnotę, każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw, wynosi więcej niż 250 mln euro, chyba, że każde z zainteresowanych
przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym Państwie
Członkowskim. Koncentracja, która nie osiąga progów podanych wyżej, posiada wymiar wspólnotowy, w przypadku, gdy łączny światowy obrót
wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi ponad 2,5 mld euro i w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich, łączny obrót
wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln euro i w każdym z tych Państw łączny obrót każdego z co najmniej dwóch
zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 25 mln euro; oraz łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego z co najmniej dwóch
zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln euro, chyba, że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie
trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym Państwie Członkowskim. O koncentracji o wymiarze
wspólnotowym informuje się Komisję przed ich wykonaniem i po zawarciu umowy, ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia lub nabyciu kontrolnego
pakietu akcji. Zgłoszenia można również dokonać, gdy zainteresowane przedsiębiorstwa przedstawiają Komisji szczerą intencję zawarcia umowy lub,
w przypadku publicznej oferty przejęcia, gdy podały do publicznej wiadomości zamiar wprowadzenia takiej oferty, pod warunkiem, że zamierzona
umowa lub oferta doprowadziłaby do koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Dokonując oceny koncentracji Komisja uwzględnia:
−

potrzebę zachowania i rozwoju skutecznej konkurencji na wspólnym rynku, z punktu widzenia, miedzy innymi, struktury wszystkich danych
rynków oraz rzeczywistej lub potencjalnej konkurencji ze strony przedsiębiorstw zlokalizowanych we Wspólnocie lub poza nią, pozycję
rynkową zainteresowanych przedsiębiorstw oraz ich siłę ekonomiczną i finansową, możliwości dostępne dla dostawców i użytkowników, ich
dostęp do zaopatrzenia lub rynków, wszelkie prawne lub inne bariery wejścia na rynek, trendy podaży i popytu w stosunku do właściwych
dóbr i usług, interesy konsumentów pośrednich i końcowych oraz rozwój postępu technicznego i gospodarczego, pod warunkiem, że dokonuje
się on z korzyścią dla konsumentów i nie stanowi przeszkody dla konkurencji.

Koncentrację, która nie przeszkadzałaby znacząco skutecznej konkurencji na wspólnym rynku lub znacznej jego części, w szczególności w wyniku
stworzenia lub umocnienia pozycji dominującej, uznaje się za zgodną ze wspólnym rynkiem. Koncentrację, która przeszkadzałaby znacząco
skutecznej konkurencji na wspólnym rynku lub znacznej jego części, w szczególności w wyniku stworzenia lub umocnienia pozycji dominującej,
uznaje się za niezgodną ze wspólnym rynkiem
4.2
SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE PODSTAWY PRAWNEJ EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
4.2.1
ORGAN LUB OSOBA UPRAWNIONA DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego (w tym poprzez emisję nowych akcji) Emitenta jest Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy (art. 430-432 KSH).
4.2.2

DATA I FORMA PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, Z PRZYTOCZENIEM JEJ
TREŚCI
Akcje serii D zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 18
maja 2010 roku, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych
akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki. Na mocy tej uchwały posiadacze obligacji zamiennych serii A wyemitowanych przez GREMPCO
Spółkę Akcyjną otrzymali prawo do zamiany jednej obligacji serii A na 10.000 sztuk akcji serii D. W związku z wykonaniem przez
posiadaczy obligacji zamiennych serii A prawa do objęcia akcji serii D, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
wydanych zostało 970.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D. Treść uchwały zamieszczono poniżej:
UCHWAŁA NR 2
Walnego Zgromadzenia Gremp Spółka Akcyjna z siedzibą w Łozienicy
z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dla
dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Spółki GREMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łozienicy na podstawie art. 448 § 2 pkt 1 i 449 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 29 pkt 10 i 12 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
1.

2.
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§1
W celu przyznania praw do objęcia Akcji serii D przez posiadaczy obligacji zamiennych serii A (dalej: „Obligacje”) podwyższa się
warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję nie
więcej niż 1.000.000,00 (słownie: jeden milion złotych 00/100) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł
(słownie: dziesięć groszy) każda (dalej: „Akcje”).
Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii D następuje z chwilą wykonania przez posiadacza Obligacji
przysługującego mu prawa do objęcia Akcji serii D na warunkach określonych w niniejszej uchwale i Warunkach Emisji Obligacji.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prawo do objęcia Akcji serii D, przysługujące posiadaczom Obligacji będzie mogło być wykonane w terminie od 01 sierpnia 2010
roku do 01 września 2010 roku.
Cena emisyjna Akcji serii D będzie równa cenie zamiany Obligacji ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Walnego
Zgromadzenia i Warunkach Emisji Obligacji.
Akcjom serii D nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie według następującej zasady: Akcje serii D wydane najpóźniej w dniu dywidendy
ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w nim począwszy od zysku za poprzedni rok
obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane.
Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały.
W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii D, które zostaną
wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki, uzasadniającą powody
pozbawienia prawa poboru akcji serii D, która stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. Walne Zgromadzenie, podzielając stanowisko
Zarządu wyrażone w powyższej opinii, przyjmuje opinię Zarządu za własną, a tym samym stanowi ona uzasadnienie wyłączenia
prawa poboru, o którym mowa w Kodeksie spółek handlowych.

§2
W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym na podstawie niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 7 statutu Spółki poprzez dodanie do tego paragrafu ust. 6-9 o poniższym brzmieniu:
6. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) poprzez
emisję nie więcej niż 1.000.000 (słownie: milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy
każda.
7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 6 jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom obligacji
zamiennych na akcje serii A, emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia18 maja 2010 r.
8. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze obligacji zamiennych na akcje serii A Spółki, o których mowa w ust.7.
9.Prawo objęcia akcji serii D może być wykonane nie później niż do dnia 01 września 2010 r.”
Kopię Aktu Notarialnego Repertorium „A” Numer 815/2010, zawierającego pełną treść przedmiotowej uchwały załączono w pkt. 7.6.
niniejszego Dokumentu Informacyjnego.
Akcje serii E i F zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Nr 1/8/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Emitenta z dnia 3 września 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E
oraz F z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, o następującej treści:
UCHWAŁA NR 1/8/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
GREMPCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Łozienicy
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz F z wyłączeniem prawa poboru
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki
§ 1.
PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU SPÓŁKI
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GREMPCO Spółka Akcyjna w Łozienicy postanawia, co następuje:
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GREMPCO Spółka Akcyjna w Łozienicy podwyższa kapitał zakładowy Spółki z
kwoty 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) do kwoty nie niższej niż 2.100.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto
tysięcy złotych 00/100) i nie wyższej niż 2.246.650,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset
pięćdziesiąt złotych 00/100) to jest o kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) i nie wyższą niż
246.650,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) poprzez emisję:
1) nie mniej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) i nie więcej niż 866.500 (słownie: osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset)
akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz
2) nie mniej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) i nie więcej niż 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych
na okaziciela serii F.
Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa nastąpi w ten sposób, że akcje zwykłe na okaziciela serii E oraz F zostaną
zaoferowane oznaczonym inwestorom w liczbie nie wyższej niż 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) podmiotów, w ramach
subskrypcji prywatnej, przewidzianej przepisem art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem, że akcje serii E
zostaną zaoferowane inwestorom wskazanym Spółce przez Autoryzowanego Doradcę. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi
tylko w razie powodzenia emisji akcji obu serii wymienionych w ust. 1.
Akcjom serii E oraz F nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
Cena emisyjna akcji serii E wynosi 1,15 zł (słownie: jeden złoty piętnaście groszy) natomiast cena emisyjna akcji serii F wynosi 1,25
zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia pięć groszy).
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
a.
wyboru adresatów ofert objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz F, z zastrzeżeniem ust. 2,
b. zawarcia umów objęcia akcji serii E oraz F,
c.
określenia terminu wpłaty na akcje serii E oraz F.
Akcje zwykłe na okaziciela serii E oraz F zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem
podwyższenia kapitału zakładowego.
Umowy objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz F powinny być zawarte przez Spółkę w terminie do dnia 30 listopada 2010
roku.
Akcje zwykłe na okaziciela serii E oraz F będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2010 roku, tj. od dywidendy za
2010 rok.
§ 2.
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1.
2.

3.
4.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
2.

3.

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GREMPCO Spółka Akcyjna postanawia wyłączyć prawo poboru akcji zwykłych
na okaziciela serii E oraz F, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz F jest cel ich emisji, tj. pozyskanie od
nowych akcjonariuszy Spółki, w drodze oferty niepublicznej, kapitału niezbędnego dla dalszego rozwoju Spółki, przy jednoczesnym
planie podjęcia przez Spółkę niezbędnych czynności do wprowadzenia emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz F do
alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii E została ustalona na poziomie 1,15 zł (słownie: jeden złoty piętnaście groszy) a
cena akcji zwykłych na okaziciela serii F na poziomie 1,25 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia pięć groszy) przy poszanowaniu praw
akcjonariuszy i jest adekwatna do aktualnej wartości Spółki.
Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną pisemną opinię Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru akcji zwykłych
na okaziciela serii E oraz F przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest w pełni uzasadnione i leży w interesie Spółki oraz
całkowicie uzasadnione jest przyjęcie przez Walne Zgromadzenie, proponowanego w niniejszej Uchwale, poziomów cen emisyjnych
akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz F.
§ 3.
ZMIANA STATUTU SPÓŁKI
Zmienia się dotychczasową treść §7 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:
„§ 7.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.100.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych zero groszy) i nie więcej
2.246.650,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych zero groszy) i dzieli się na
−
800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda
akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 800000 (słownie: osiemset tysięcy) oraz na
−
200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda
akcja, o numerach od 000001 (słownie: jeden) do 200000 (słownie: dwieście tysięcy) oraz na
−
19.000.000 (słownie: dziewiętnaście milionów) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć
groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 19.000.000 (słownie: dziewiętnaście milionów) oraz na
−
nie mniej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) i nie więcej niż 866.500 (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji
zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001
(słownie: jeden) do nie mniej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) i nie więcej niż 866.500 (osiemset sześćdziesiąt sześć
tysięcy pięćset)
−
nie mniej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) i nie więcej niż 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (słownie: jeden)
do nie mniej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) i nie więcej niż 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy).
Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (słownie: dwa) głosy na Walnym
Zgromadzeniu.
Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.
Zamiana akcji imiennych na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza. W przypadku zamiany akcji imiennych na
okaziciela tracą one wszelkie uprzywilejowania.
Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.”
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane w granicach określonych w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, w wysokości
odpowiadającej liczbie akcji objętych przez inwestorów w drodze subskrypcji prywatnej (oferty niepublicznej). Upoważnia się i
zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia o wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki przed zgłoszeniem
podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego – w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek
handlowych.
Upoważnia się Zarząd do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po złożeniu przez Zarząd oświadczenia o dookreśleniu wysokości
kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

UCHWAŁA NR 2/8/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
GREMPCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Łozienicy
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do złożenia oferty objęcia akcji zwykłych na okaziciela
serii E oraz F oznaczonym inwestorom w trybie oferty prywatnej
§ 1.
UPOWAŻNIENIE ZARZĄDU
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GREMPCO Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd Spółki do złożenia ofert objęcia akcji
zwykłych na okaziciela serii E oraz F w drodze subskrypcji prywatnej oznaczonym inwestorom w liczbie nie wyższej niż 99 podmiotów, z
zastrzeżeniem, że akcje serii E zostaną zaoferowane inwestorom wskazanym Spółce przez Autoryzowanego Doradcę.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2.

Kopię Aktu Notarialnego Repertorium „A” Numer 1589/2010, zawierającego pełną treść przedmiotowej uchwały załączono w pkt. 7.4.
niniejszego Dokumentu Informacyjnego.
4.3
OZNACZENIE DAT, OD KTÓRYCH AKCJE UCZESTNICZĄ W DYWIDENDZIE
Akcje zwykłe na okaziciela serii D, E oraz F są równe w prawach, w tym zwłaszcza w prawie do dywidendy, z pozostałymi akcjami
Emitenta. Zgodnie z uchwałą NWZA Emitenta z dnia 18 maja 2010 roku, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
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wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki, akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie
według następującej zasady: Akcje serii D wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie
podziału zysku uczestniczą w nim począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego
poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane. Akcje zwykłe na okaziciela serii E oraz F uczestniczą w dywidendzie
począwszy od 1 stycznia 2010 roku, tj. od dywidendy za 2010 rok.
Dnia 17 maja 2010 r. ZWZW GREMP Sp. z o.o.(spółka przejęta przez GREMPCO S.A.) zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2009 rok.
Jednocześnie, zgodnie z uchwałą nr 4 z dnia 17 maja 2010 roku Zgromadzenia Wspólników GREMP Sp. z o.o., strata za 2009 rok, została w całości
pokryta ze środków pochodzących z kapitału zapasowego.
4.4
WSKAZANIE PRAW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I ZASAD ICH REALIZACJI
4.4.1
UPRAWNIENIA O CHARAKTERZE KORPORACYJNYM
Kodeks spółek handlowych regulując stosunki w spółkach akcyjnych, przewiduje dla akcjonariuszy kilka kategorii uprawnień związanych
m.in. z uczestnictwem akcjonariuszy w organach spółek czy też z posiadaniem akcji. Uprawnienia przysługujące akcjonariuszowi dzielą się
na uprawnienia o charakterze majątkowym i korporacyjnym. Uprawnienia korporacyjne przysługujące akcjonariuszowi to:
PRAWO DO ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (art. 399 § 3 KSH)

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać
nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
PRAWO AKCJONARIUSZA DO ŻĄDANIA ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DO ZŁOŻENIA
WNIOSKU O UMIESZCZENIE W PORZĄDKU OBRAD POSZCZEGÓLNYCH SPRAW (art. 400-401 KSH).

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; statut może upoważnić do żądania zwołania
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie
zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch
tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić
do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego
zgromadzenia. 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. W spółce 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. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem walnego
zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. W spółce publicznej termin ten wynosi
osiemnaście dni. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki
publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce
na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad
walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na
stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad. Statut może upoważnić do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego
walnego zgromadzenia oraz do zgłaszania spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał
dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku
obrad, akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
PRAWO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY EMITENTA (art. 406¹, 4064 KSH).

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed
datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje
w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego zgromadzenia.
PRAWO DO GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU (art. 411, 411¹, 411², 411³ KSH).

Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na walnym zgromadzeniu
drogą korespondencyjną, jeżeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia. Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci
prawo oddania głosu na walnym zgromadzeniu. Głos oddany korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez oświadczenie złożone
spółce. Oświadczenie o odwołaniu jest skuteczne, jeżeli doszło do spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na walnym
zgromadzeniu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
PRAWO DO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU OSOBIŚCIE LUB PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA (art. 412, 412¹, 413)

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności
w odniesieniu do spółki publicznej pełnomocnictwo 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 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.
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 Akcjonariusz spółki publicznej może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu
uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w zdaniu powyżej. Przepisy art. 412(2) § 3 i 4 KSH stosuje się odpowiednio.
PRAWO DO ZASKARŻANIA UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA (art. 422-427 KSH).

Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu
pokrzywdzenie akcjonariusza, może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do
wytyczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym
członkom tych organów lub akcjonariuszowi, który:
− głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu (wymóg głosowania nie dotyczy akcji niemej),
− został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
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nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało w sposób wadliwy lub podjęto uchwałę w sprawie
nieobjętej porządkiem obrad.

PRAWO DO UZYSKANIA INFORMACJI O SPÓŁCE W ZAKRESIE I W SPOSÓB OKREŚLONY PRZEPISAMI PRAWA (art. 428 § 1 KSH).

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest zobowiązany do udzielenia akcjonariuszowi, na jego żądanie, informacji dotyczących
Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej
informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, ma prawo do złożenia wniosku do sądu
rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o których mowa w art. 428 § 1 KSH (art. 429 § 1 KSH) lub o zobowiązanie
Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy na podstawie art. 428
§ 4 KSH (art. 429 § 2 KSH).
PRAWO DO WNIESIENIA POWÓDZTWA PRZECIWKO CZŁONKOM WŁADZ EMITENTA LUB INNYM OSOBOM, KTÓRE WYRZĄDZIŁY
SZKODĘ EMITENTOWI (art. 486-487 KSH).

Jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej mu szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego
szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku, może wnieść pozew o
naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi, a osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się na uchwałę Walnego
Zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez Emitenta zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie.
PRAWO DO ŻĄDANIA WYBORU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W DRODZE GŁOSOWANIA ODDZIELNYMI GRUPAMI (art. 385 § 3 KSH).

Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany
w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej.
PRAWO DO ŻĄDANIA INFORMACJI O STOSUNKU DOMINACJI LUB ZALEŻNOŚCI WOBEC EMITENTA, (art. 6 § 4 I § 5 KSH).

Akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej Emitenta ma prawo zwrócić się do spółki handlowej z żądaniem udzielenia
informacji na piśmie czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu powyższych przepisów KSH, wobec określonej
spółki handlowej albo spółdzielni będącej również akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej
Emitenta może żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jakie ta spółka handlowa
posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz
odpowiedzi powinny być złożone na piśmie.
PRAWA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z EMITENTEM:

−
−
−

−
−
−

prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 KSH),
prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania
Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art.395 KSH), oraz odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w
terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem (407 § 2 KSH),
prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu Spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do
udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie
pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. (art.407 KSH),
prawo do wystąpienia z wnioskiem przez akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym
walnym zgromadzeniu, o sprawdzenie listy obecności przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z t rzech osób.
Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (410 § 2 KSH),
prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz prawo do otrzymania poświadczonych przez
Zarząd odpisów uchwał (art.421 KSH),
prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta (art. 505, art. 540, art. 561
KSH).

4.4.2
UPRAWNIENIA O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM
Do uprawnień majątkowych przysługujących akcjonariuszom należą:
PRAWO DO DYWIDENDY (art. 347-348 KSH)

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został
przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są w spółce
publicznej akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala
zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy na dzień uchwały, albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia - stosownie
do art. 348 § 3 KSH.
PRAWO POBORU (art. 433 KSH)

Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji. W interesie spółki Walne
Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości co
najmniej 4/5 (czterech piątych) głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to
zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Większość 4/5 głosów nie jest wymagana w przypadku, gdy:
−
−

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,
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.

PRAWO DO UDZIAŁU W MAJĄTKU EMITENTA POZOSTAŁYM PO ZASPOKOJENIU LUB ZABEZPIECZENIU WIERZYCIELI W
PRZYPADKU LIKWIDACJI EMITENTA (art. 474 KSH)

Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w przypadku rozwiązania lub likwidacji. Zgodnie z § 2 art. 474 KSH
majątek Emitenta pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych
przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy.
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PRAWO DO ZBYWANIA AKCJI EMITENTA (art. 337 KSH)

Zgodnie z art. 337 § 1 KSH akcje Emitenta na okaziciela są zbywalne.
PRAWO DO ZAMIANY AKCJI IMIENNYCH NA AKCJE NA OKAZICIELA (art. 334 KSH)

Na żądanie akcjonariusza możliwa jest zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa.
PRAWO DO USTANOWIENIA ZASTAWU LUB UŻYTKOWANIA NA AKCJACH ( art. 340 § 3 KSH)

W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych
prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje
akcjonariuszowi.
UPRZYWILEJOWANIE AKCJI (art. 351 § 1 KSH)

Akcje Emitenta serii D, E i F nie są w żaden sposób uprzywilejowane.
4.5

OKREŚLENIE PODSTAWOWYCH ZASAD POLITYKI EMITENTA CO DO WYPŁATY DYWIDENDY W
PRZYSZŁOŚCI
Statut Spółki nie ustanawia żadnego uprzywilejowania w kwestii dywidendy oraz nie zawiera szczególnych postanowień dotyczących zasad
podziału zysku. Zgodnie z art. 395 KSH. organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o
wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku
obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala w uchwale o podziale zysku za ostatni rok obrotowy wysokość dywidendy, dzień
ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 KSH). Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są
akcjonariusze, którzy posiadają na swoim rachunku akcje na zakończenie dnia, który Walne Zgromadzenie określi w swojej uchwale, jako
dzień ustalenia prawa do dywidendy. Walne Zgromadzenie określa dzień prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty 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). Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku
wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do
wypłaty dla nich. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Zgodnie z art. 347 § 2 KSH jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk
rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. 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 kapitału
zapasowego i kapitałów 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. Statut Emitenta przewiduje możliwość wypłaty zaliczki na dywidendę. Wypłata zaliczki wymaga zgody
Rady Nadzorczej. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej. Warunki i termin przekazania dywidendy, w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie podejmie
decyzję o jej wypłacie, ustalane będą zgodnie z zasadami przyjętymi dla spółek publicznych. Zgodnie z §124 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Emitent jest zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy, o dniu ustalenia prawa do
dywidendy (określonym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych jako „dzień dywidendy”) oraz terminie wypłaty dywidendy. Zgodnie z § 124 ust
1-2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, między dniem ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upływać, co najmniej
10 dni. Wypłata dywidendy będzie następować za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. Wypłata dywidendy przysługującej
akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej zgodnie z §130 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, następuje
poprzez pozostawienie, przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku
pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW,
którzy następnie przekażą je na poszczególne rachunki akcjonariuszy. Polityka dywidendy Emitenta będzie zgodna z zasadami, mającymi
zastosowanie do wypłat dywidendy przez spółki publiczne. Warunki wypłaty dywidendy będą ustalone przez Zarząd Emitenta w porozumieniu z
KDPW. Ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy w najbliższych latach uzależniona będzie od potrzeb inwestycyjnych Spółki, jej zapotrzebowania
na środki finansowe oraz wymogów adekwatności kapitałowej obowiązujących firmy inwestycyjne. Ustalenie terminów w związku z wypłatą
dywidendy oraz operacja wypłaty dywidendy jest przeprowadzana zgodnie z regulacjami KDPW.
4.6

4.6.1

INFORMACJE O ZASADACH OPODATKOWANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z POSIADANIEM I OBROTEM
INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI OBJĘTYMI DOKUMENTEM OFERTOWYM, W TYM WSKAZANIE
PŁATNIKA PODATKU
PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODU UZYSKANEGO Z DYWIDENDY

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa się według następujących zasad,
określonych przez Ustawę o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych:
−
podstawę opodatkowania stanowi przychód otrzymany z tytułu dywidendy,
−
podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych),
−
przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 przedmiotowej ustawy,
−
płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę podatku z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca
ją na rachunek właściwego dla płatnika urzędu skarbowego.
Zgodnie z art. 42 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych płatnik przekazuje kwotę podatku w terminie do 20 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego
właściwy według miejsca zamieszkania bądź siedziby płatnika, przesyłając równocześnie deklarację według ustalonego wzoru.
Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według następujących zasad, określonych przez Ustawę o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych:
−
podstawę opodatkowania stanowi przychód otrzymany z tytułu dywidendy,
−
podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% otrzymanego przychodu (art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych),
Zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółek, spełniających następujące warunki:
−
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−

dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest
spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej,
lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości
swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1,

Odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest:
−
spółka, o której mowa w pkt 2, albo
−
zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.
Na mocy art. 26 ust. 1 oraz art. 26 ust. 3 oraz ust. 3a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych wskazane w tym przepisie
podmioty, które dokonują wypłat należności z tytułu dywidend, są obowiązane, jako płatnicy pobierać w dniu dokonania wypłaty
zryczałtowany podatek dochodowy. Kwoty podatku przekazane winny zostać w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym został on pobrany, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby
podatnika. Płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom informację o wysokości pobranego podatku do 7 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym podatek pobrano. Płatnicy są również obowiązani przesłać informację o wysokości pobranego podatku do właściwego
miejscowo Urzędu Skarbowego w terminie do 31 marca roku następującego po roku, w którym podatek został pobrany.
4.6.2

PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODU UZYSKANEGO ZE SPRZEDAŻY AKCJI

PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODÓW UZYSKIWANYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE

Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży akcji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami
uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie akcji. Dochód ze sprzedaży akcji łączy się z pozostałymi
dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby
prawne, które sprzedały akcje, zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc deklaracji
podatkowej o wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania na rachunek właściwego urzędu
skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica
pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie
miesiące tego roku. Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6-7 ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki
podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem
przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw.
certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji podatkowej.
PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODÓW UZYSKIWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych
instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość
prawną (...) podatek dochodowy wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz
realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4).
Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych.
Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest:
− różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów,
określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14,
− różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1
pkt 38a,
− różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw
z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,
− różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami
uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f pkt 1 lub art. 23 ust. 1 pkt 38,
− różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w
spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami
uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta w roku podatkowym.
Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów
wartościowych, i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich
wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach
mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego
zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zgodnie
z art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających
podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika
zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy
organ administracji podatkowej.
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, iż zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych
sprzedaż instrumentów finansowych firmom inwestycyjnym, bądź za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm
inwestycyjnych, oraz sprzedaż tych instrumentów dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów Ustawy o
obrocie, oraz sprzedaż tych instrumentów dokonywana poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy
inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. W pozostałych przypadkach, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od takiej
transakcji wynosi 1%. Obowiązek podatkowy, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.
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5

DANE EMITENTA
5.1
5.1.1

DANE FORMALNO-PRAWNE
DANE ADMINISTRACYJNE EMITENTA

Nazwa Spółki:
Siedziba, adres:
Nr telefonu, faksu:
Adres strony internetowej:
Adresy stron internetowych spółek portfelowych:
Adres poczty elektronicznej:
Sąd Rejestrowy:
Data rejestracji w KRS:
Nr KRS:
Nr REGON:
NIP:

GREMPCO Spółka Akcyjna
Łozienica, ul. Prosta 2A
72-100 Goleniów
tel.: + 48 (91) 432 35 00
fax.: + 48 (91) 432 35 36
www.grempco.com
www.gryfit.com, www.gryfitlab.com, www.fluid-desk.com
info@grempco.com
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
5 maja 2010 roku
0000355599
320833399
856-182-73-62

5.1.2
WSKAZANIE CZASU TRWANIA EMITENTA
Zgodnie z §3 Statutu GREMPCO S.A. czas trwania Spółki jest nieograniczony.
5.1.3
WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁ UTWORZONY EMITENT
GREMPCO Spółka Akcyjna została utworzona na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, w szczególności na
podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U.2000.94.1037 z późn. zm.) oraz Statutu GREMPCO Spółka Akcyjna.
5.1.4

WSKAZANIE SĄDU, KTÓRY WYDAŁ POSTANOWIENIE O WPISIE DO WŁAŚCIWEGO REJESTRU, A W
PRZYPADKU GDY EMITENT JEST PODMIOTEM, KTÓREGO UTWORZENIE WYMAGAŁO UZYSKANIA
ZEZWOLENIA – PRZEDMIOT I NUMER ZEZWOLENIA, ZE WSKAZANIEM ORGANU, KTÓRY JE WYDAŁ
W dniu 5 maja 2010 roku, GREMPCO Spółka Akcyjna została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za
numerem KRS 0000355599.
5.2
KRÓTKI OPIS HISTORII EMITENTA
Dnia 20 grudnia 2000 r. w Szczecinie powstała GREMP Sp. z o.o. (przejęta w 2010 roku przez GREMPCO S.A.).
W marcu 2002 r. została zawiązana FLUID DESK Sp. z o.o., w której GREMPCO S.A. posiada 95% pakiet udziałów. Przedmiotem działalności
Spółki jest rozwój programów komputerowych CAD dla inżynierii sanitarnej i budownictwa o nazwie handlowej Fluid Desk Building Engineering
Solutions (FDBES), a także zintegrowanych z systemami ERP i CAD narzędzi Business To Business (B2B) dla podmiotów obsługujących proces
tworzenia nowych obiektów budowlanych oraz e-commerce.
W listopadzie 2002 r. została zawiązana CIAT Sp. z o.o., której udziałowcami byli wówczas: CIAT S.A. z siedzibą w Culoz we Francji
(kapitał większościowy) oraz GREMP Sp. z o.o. (przejęta w 2010 roku przez GREMPCO S.A.). Cel działalności przedsiębiorstwa CIAT Sp.
z o.o. został określony jako dystrybucja urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych produkowanych przez CIAT S.A. oraz CRISTOPIA
Energy Systems S.A. z Francji. W 2003 roku CIAT Sp. z o.o. zanotowała sprzedaż na poziomie 3,8 mln złotych. Zarząd firmy pełnił
wówczas Roman Jędrzejewski oraz dwóch członków zarządu z Francji.
W 2004 r. doszło do połączenia CIAT Sp. z o.o. i PANOL Sp. z o.o. (spółki należącej do GREMP Sp. z o.o.). PANOL Sp. z o.o. istniała na
rynku od 1996 roku i od dnia założenia kierowana była przez Prezesa Zarządu Romana Jędrzejewskiego. W 2003 roku Spółka osiągnęła
sprzedaż na poziomie 8,3 mln złotych. Przedmiotem jej działalności była sprzedaż importowanych urządzeń, między innymi PANOL S.A. i
PANOL SARL. oraz własnych wyrobów z zakresu dyfuzji powietrza oraz bezpieczeństwa pożarowego, tj. przeciwpożarowych klap
odcinających i klap wentylacji pożarowej. Zakład produkcyjny zlokalizowany był wówczas w Łodzi. W wyniku połączenia CIAT Sp. z o.o. i
PANOL Sp. z o.o. zmienił się układ kapitału zakładowego: GREMP Sp. z o.o. i CIAT S.A. objęły po 50% udziałów. Po negocjacjach
udziałowców w związku z dalszymi planami inwestycyjnymi oraz rozwojem oferty wyrobów produkowanych i dystrybuowanych pod
znakiem towarowym GRYFIT, zarejestrowanym i należącym do GREMP Sp. z o.o. w 2004 r. GREMP Sp. z o.o. (przejęta w 2010 roku
przez GREMPCO S.A.) objęła 100% kontrolę nad przedsiębiorstwem CIAT Sp. z o.o. Po przejęciu kapitałowym przez GREMP Sp. z o.o.
Firma kontynuowała dystrybucję wyrobów CIAT S.A. i rozwija markę GRYFIT.
W czerwcu 2005 r. została zawiązana GRYFITLAB Sp. z o.o., której 100% udziałowcem jest obecnie GREMPCO S.A. Przedmiotem działalności
GRYFITLAB Sp. z o.o. są prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych oraz badania i analizy dla producentów materiałów
budowlanych i urządzeń z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, akustyki i komfortu mikroklimatu wnętrz obiektów budowlanych. Spółka prowadzi
prace badawcze w najnowocześniejszym w Polsce Zespole Laboratoriów Badawczych, w ramach którego funkcjonują: Laboratorium Badań
Ogniowych, Laboratorium Akustyki, Laboratorium Komfortu Wnętrza. Na realizację inwestycji która jest prowadzona w ramach pozwolenia na
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działalność w KSSE, GRYFITLAB Sp. z o.o. uzyskała dotację w wysokości 1.612.297,00 zł w ramach poddziałania 2.2.1. SPO-WKP. W sierpniu
2010 roku uzyskała akredytację PCA a następnie w tym samym roku doszło do notyfikacji przez Komisję Europejską.
W 2006 r. CIAT Sp. z o.o. (spółka zależna od GREMPCO S.A.) dokonała zakupu nieruchomości gruntowej w Konstantynowie Łódzkim o
powierzchni 8 994 m2 i uzyskała pozwolenie na prowadzenie działalności w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W sierpniu 2006
roku rozpoczęto wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością, które zostało zakończone audytem certyfikującym i przyznaniem w dniu 6 lipca
2007 roku przez TÜV Nord Polska Sp. z o.o. oraz TÜV NORD CERT GmbH Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z
wymaganiami normy ISO PN-EN 9001-2001. W 2007 roku podpisano umowę z PARP na dofinansowanie projektu „Rozbudowa
przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych linii produkcyjnych oraz nowoczesnego oprogramowania”.
We wrześniu 2008 r. CIAT sp. z o.o. zakończyła projekt budowy nowoczesnego zakładu produkcyjnego o powierzchni 3 752 m2, w którym
zlokalizowana została jedna z najbardziej nowoczesnych linii produkcyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Łączne nakłady
inwestycyjne wyniosły blisko 20 mln zł.
W styczniu 2009 r. nastąpiła wypłata dotacji z PARP w wysokości 3,3 mln złotych, dzięki której CIAT Sp. z o.o. dokonała spłaty części
kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BRE BANK S.A.
Dnia 5 maja 2010 r. zawiązana została GREMP Spółka Akcyjna (później zmieniła nazwę firmy na GREMPCO S.A.) GREMP S.A. została
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców za numerem KRS 0000355599.
Dnia 18 maja 2010 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GREMP Spółki Akcyjnej podjęło uchwałę w sprawie emisji obligacji zamiennych
serii A z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, do
wysokości 100.000,00 zł. W związku z wykonaniem przez posiadaczy obligacji zamiennych serii A, prawa do objęcia akcji serii D, w ramach
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wydanych zostało 970.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D. Akcje serii D zostały
w całości pokryte gotówką, a ich wydanie nastąpiło poprzez złożenie ich do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, w trybie
przewidzianym art. 6 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku. (Dz.U. Nr 183. Poz. 1538) w zw. z art. 451 § 2
Kodeksu spółek handlowych. W wyniku emisji akcji serii D, Spółka pozyskała kapitał w wysokości 970.000,00 zł.
W dniu 13 sierpnia 2010 r. dokonano podwyższenia kapitału zakładowego GREMP Spółki Akcyjnej, o kwotę 1.900.000,00 zł, które
nastąpiło w związku z połączeniem GREMP S.A. z GREMP Sp. z o.o. Połączenie obu Spółek nastąpiło poprzez przejęcie GREMP Sp. z o.o.
w Szczecinie jako spółki przejmowanej przez GREMP S.A. w Łozienicy jako spółkę przejmującą. W wyniku połączenia, GREMP S.A.
podniósł kapitał zakładowy do wysokości 2.000.000,00 zł, z czego kapitał opłacony to 1.925.000,00 zł. Wraz z realizacją połączenia obu
podmiotów, zmieniona została nazwa Spółki GREMP S.A. na GREMPCO S.A.
Dnia 3 września 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GREMPCO Spółki Akcyjnej podjęło uchwałę nr 1/8/2010 w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz F z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany
Statutu Spółki. Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz F odbywała się w trybie subskrypcji prywatnej, przewidzianej przepisem art. 431 §2
pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem wyłączenia w całości prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
W ramach subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz F, objętych zostało 866.500 (słownie: osiemset sześćdziesiąt
sześć tysięcy pięćset) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E, oraz 986.800 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset)
sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F. Łączna wartość emisyjna objętych akcji serii E wyniosła 996.475,00 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt
sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100), natomiast akcji serii F wyniosła 1.233.500,00 zł (jeden milion dwieście trzydzieści
trzy tysiące pięćset złotych 00/100). Objęte akcje serii E oraz F zostały należycie subskrybowane i w całości pokryte gotówką.
5.3

OKREŚLENIE RODZAJÓW I WARTOŚCI KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) WŁASNYCH EMITENTA ORAZ ZASAD ICH
TWORZENIA
Z dniem 5 maja 2010 roku GREMP S.A. została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców za numerem KRS 0000355599, z kapitałem
zakładowym w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), podzielonym na 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji imiennych
serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 800000 (słownie:
osiemset tysięcy) oraz na 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć
groszy) każda akcja, o numerach od 000001 (słownie: jeden) do 200000 (słownie: dwieście tysięcy). Akcje imienne serii A są
uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (słownie: dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. Dnia 18 maja 2010 roku,
WZA GREMP S.A. podjęło uchwałę w sprawie emisji obligacji zamiennych serii A z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, do wysokości 100.000,00 zł. W związku z wykonaniem
przez posiadaczy obligacji zamiennych serii A, prawa do objęcia akcji serii D, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
wydanych zostało 970.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D. Akcje serii D zostały w całości pokryte gotówką, a ich wartość
emisyjna wyniosła 970.000,00 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). W sierpniu 2010 roku dokonano
podwyższenia kapitału zakładowego GREMP S.A. o kwotę 1.900.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych 00/100) do
kwoty 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) poprzez utworzenie 19.000.000 (słownie: dziewiętnastu milionów) akcji
imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Podwyższenie kapitału nastąpiło w związku z połączeniem GREMP
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Szczecinie za numerem KRS 7887 z GREMP Spółką Akcyjną w Łozienicy wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Szczecinie za numerem KRS 0000355599. Połączenie obu Spółek nastąpiło poprzez przejęcie GREMP Spółki z o.o.
w Szczecinie jako spółki przejmowanej przez GREMP Spółkę Akcyjną w Łozienicy jako spółkę przejmującą. Dnia 03 września 2010 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GREMPCO Spółka Akcyjna podjęło uchwałę nr 1/8/2010 w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz F z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. W
wyniku emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, GREMPCO S.A. pozyskała 996.475,00 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy
czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100), natomiast za akcje serii F Spółka otrzymała kapitał w wysokości emisyjnej 1.233.500,00 zł
(jeden milion dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset złotych 00/100). Objęte akcje serii E oraz F zostały należycie subskrybowane i w
całości pokryte gotówką. Na moment sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy GREMPCO Spółki Akcyjnej
wynosi: 2.282.330,00 złotych (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści złotych 00/100) i dzieli się na:
− 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o
numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 800000 (słownie: osiemset tysięcy);
− 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o
numerach od 000001 (słownie: jeden) do 200000 (słownie: dwieście tysięcy);
− 19.000.000 (słownie: dziewiętnaście milionów) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda
akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 19000000 (słownie: dziewiętnaście milionów);
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970.000 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie:
dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 970000 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy);
866.500 (słownie: osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł
(słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 866500 (słownie: osiemset sześćdziesiąt sześć
tysięcy pięćset);
986.800 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł
(słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 986800 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć
tysięcy osiemset).

−
−
−

5.4
INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
Zgodnie ze stanem ujawnionym w Rejestrze przedsiębiorców KRS kapitał zakładowy Emitenta wynosi 2.282.330,00 złotych (słownie: dwa
miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści złotych 00/100) z czego kapitał opłacony to 2.207.330,00 złotych (słownie:
dwa miliony dwieście siedem tysięcy trzysta trzydzieści złotych. W dniu 29.12.2010 pozostała część kwoty, w wysokości 75.000,00 zł
została wpłacona i zaksięgowana na rachunku Spółki. W najbliższym czasie Emitent zwróci się do Sądu Rejestrowego o dokonanie
aktualizacji informacji zawartych w KRS.
5.5

INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W WYNIKU REALIZACJI
PRZEZ OBLIGATARIUSZY UPRAWNIEŃ Z OBLIGACJI ZAMIENNYCH LUB Z OBLIGACJI DAJĄCYCH
PIERWSZEŃSTWO DO OBJĘCIA W PRZYSZŁOŚCI NOWYCH EMISJI AKCJI LUB Z WARRANTÓW
SUBSKRYPCYJNYCH ZE WSKAZANIEM WARTOŚCI WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU
ZAKŁADOWEGO ORAZ TERMINU WYGAŚNIĘCIA PRAW OBLIGATARIUSZY DO NABYCIA TYCH AKCJI
Zgodnie z §9 Statutu Emitent, z zachowaniem wymogów określonych w przepisach prawa, może emitować obligacje, w tym obligacje
zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. Na moment sporządzania Dokumentu Informacyjnego
Emitent nie posiada wyemitowanych obligacji zamiennych ani obligacji dających prawo pierwszeństwa do objęcia w przyszłości nowych
emisji akcji, ani warrantów subskrypcyjnych wobec czego nie wystąpią zmiany kapitału zakładowego Emitenta w wyniku realizacji swoich
praw przez osoby uprawnione.
5.6

WSKAZANIE LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE - NA PODSTAWIE STATUTU
PRZEWIDUJĄCEGO UPOWAŻNIENIE ZARZĄDU DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, W
GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO - MOŻE BYĆ PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY, JAK RÓWNIEŻ
LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE W TERMINIE WAŻNOŚCI DOKUMENTU
INFORMACYJNEGO MOŻE BYĆ JESZCZE PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY W TYM TRYBIE.
Statut Emitenta nie przewiduje możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
5.7

WSKAZANIE NA JAKICH RYNKACH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH SĄ LUB BYŁY NOTOWANE
INSTRUMENTY FINANSOWE EMITENTA LUB WYSTAWIANE W ZWIĄZKU Z NIMI KWITY DEPOZYTOWE
Instrumenty finansowe Emitenta nie są ani nie były notowane do tej pory w żadnym zorganizowanym systemie obrotu.
5.8

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH
EMITENTA, MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA JEGO DZIAŁALNOŚĆ ZE WSKAZANIEM ISTOTNYCH
JEDNOSTEK JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ
NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W
KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
Na aktywa Emitenta składają się udziały w trzech spółkach kapitałowych prawa handlowego, w których prowadzona jest działalność operacyjna.
Spółki portfelowe GREMPCO S.A. działają na rynku urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz systemów zabezpieczeń
przeciwpożarowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wiodącą spółką z portfela GREMPCO S.A. jest CIAT Sp. z o.o., będąca
dystrybutorem urządzeń i systemów klimatyzacyjnych oraz chłodniczych, a także producentem urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla
inżynierii budownictwa. CIAT Sp. z o.o. generuje obecnie około 80% przychodów wszystkich spółek portfelowych GREMPCO S.A. Kolejną spółką
z portfela GREMPCO S.A. jest GRYFITLAB Sp. z o.o., pierwsze w Polsce prywatne przedsiębiorstwo badawczo-rozwojowe, dysponujące zespołem
akredytowanych laboratoriów, które oferuje swoje usługi w zakresie badań ogniowych, akustyki oraz komfortu mikroklimatycznego wnętrz. Trzecią
spółką portfelową GREMPCO S.A. jest FLUID DESK Sp. z o.o., tworząca moduły do wspomagania projektowania, wykorzystywane przez
projektantów obiektów budowlanych, jak również dostarczająca rozwiązania informatyczne dla pozostałych spółek portfelowych GREMPCO S.A.
oraz innych podmiotów. Strukturę portfela ze wskazaniem wielkości udziałów GREMPCO S.A., jak również strukturę akcjonariatu GREMPCO S.A.
przedstawiono poniżej:

CIAT
ROMAN
JĘDRZEJEWSKI

100%

86,80%
GREMPCO S.A.

100%

GRYFITLAB

13,20%
95%
POZOSTALI
AKCJONARIUSZE
FLUID DESK
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CIAT Sp. z o.o.
GRYFITLAB Sp. z o.o.
FLUID DESK Sp. z o.o.

Liczba udziałów należących
do GREMPCO S.A.
1000
400
95

%
100,00%
100,00%
95,00%

Liczba głosów należących do
GREMPCO S.A.
1000
400
95

%
100,00%
100,00%
95,00%

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego dominującym akcjonariuszem GREMPCO S.A. jest Roman Jędrzejewski, posiadający 86,80%
udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 87,24% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusze
Roman Jędrzejewski
Pozostali Akcjonariusze
Razem

Liczba akcji
19.810.000
3.013.300
22.823.300

%
86,80%
13,20%
100,00%

Liczba głosów
20.610.000
3.013.300
23.623.300

%
87,24%
12,76%
100,00%

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, pomiędzy niektórymi członkami statutowych organów GREMPCO S.A. istnieją
następujące powiązania rodzinne:
−
Dorota Sumisławska – członek Rady Nadzorczej GREMPCO S.A. jest żoną Romana Jędrzejewskiego, Prezesa Zarządu oraz głównego
akcjonariusza GREMPCO S.A.
−
Mariusz Jędrzejewski – członek Rady Nadzorczej GREMPCO S.A. jest bratem Romana Jędrzejewskiego, Prezesa Zarządu oraz głównego
akcjonariusza GREMPCO S.A.
5.9

5.9.1

PODSTAWOWE INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH LUB USŁUGACH, WRAZ Z
ICH OKREŚLENIEM WARTOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM ORAZ UDZIAŁEM POSZCZEGÓLNYCH GRUP
PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG W PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY OGÓŁEM DLA GRUPY
KAPITAŁOWEJ I EMITENTA, W PODZIALE NA SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI
MODEL BIZNESOWY EMITENTA ORAZ PODSTAWOWE PRODUKTY I USŁUGI

GREMPCO S.A. nie prowadzi działalności operacyjnej, na jej aktywa składają się udziały w trzech spółkach kapitałowych prawa
handlowego, w których prowadzona jest działalność operacyjna: CIAT Sp. z o.o., GRYFITLAB Sp. z o.o. oraz Fluid-Desk Sp. z o .o.
Strukturę kapitałową portfela GREMPCO S.A. zaprezentowano poniżej:
Liczba wszystkich udziałów w spółce
Liczba udziałów należących do GREMPCO S.A.
Udział GREMPCO S.A. w kapitale zakładowym (%)
Wartość aktywów według bilansu za 2009 rok
Przychody ze sprzedaży za 2009 rok
Zysk z działalności operacyjnej za 2009 rok
Zysk netto za 2009 rok

CIAT
1000
1000
100%
30.377.813,29 zł
16.490.800,21 zł
1.289.515,47 zł
129.211,43 zł

GRYFITLAB
400
400
100%
12.128.218,18 zł
1.605.118,33 zł
987.570,22 zł
677.374,04 zł

FLUID DESK
100
95
95%
2.286.035,72 zł
1.172.153,47 zł
78.241,62 zł
20.430,11 zł

5.9.1.1
CIAT SP. Z O.O.
5.9.1.1.1 DANE FORMALNO – PRAWNE SPÓŁKI
Nazwa Spółki:
Siedziba, adres:
Nr telefonu:
Nr faksu:
Adres strony internetowej:
Adres poczty elektronicznej:
Sąd Rejestrowy:
Data rejestracji w KRS:
Nr KRS:
Nr REGON:
NIP:

CIAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Konstantynów Łódzki, ul. Langiewicza 62
95-050 Konstantynów Łódzki
+ 48 (91) 432 35 00
+ 48 (91) 432 35 36
http://www.gryfit.com
info@gryfit.com
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego
28 marzec 2003 roku
0000159358
812551823
955-205-63-74

5.9.1.1.2 OPIS DZIAŁALNOŚCI
CIAT Sp. z o.o. została zawiązana w listopadzie 2002 roku. Na chwile obecną, jedynym udziałowcem CIAT Sp. z o.o. jest GREMPCO S.A. CIAT
Sp. z o.o. dostarcza innowacyjne wyroby z obszaru inżynierii budowlanej. Produkty Spółki znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie
mieszkaniowym, komercyjnym (biurowce, centra handlowe) oraz w budownictwie użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, budynki administracji
publicznej). Asortyment produktów oferowanych przez Spółkę składa się z urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz zabezpieczeń
przeciwpożarowych instalacji a także importowanych wyrobów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W 2006 roku CIAT Sp. z o.o. dokonała zakupu
nieruchomości gruntowej w Konstantynowie Łódzkim o powierzchni 8 994 m2 i uzyskała pozwolenie na prowadzenie działalności w Łódzkiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W sierpniu 2006 roku rozpoczęto wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością, które zostało zakończone audytem
certyfikującym i przyznaniem w dniu 6 lipca 2007 roku przez TÜV Nord Polska Sp. z o.o. oraz TÜV NORD CERT GmbH Certyfikatu Systemu
Zarządzania Jakością na zgodność z wymaganiami normy ISO PN-EN 9001-2001. W 2007 roku podpisano umowę z PARP na dofinansowanie
projektu „Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych linii produkcyjnych oraz nowoczesnego oprogramowania”. We wrześniu
2008 roku Spółka zakończyła projekt budowy nowoczesnego zakładu produkcyjnego o powierzchni 3 752 m2, w którym zlokalizowana zostaje jedna
z najbardziej nowoczesnych linii produkcyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Łączne nakłady inwestycyjne wyniosły blisko 20 mln zł.
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Spółka w 2008 roku wybudowała za kwotę 20 mln
złotych nowoczesną fabrykę zlokalizowaną w
Konstantynowie Łódzkim. Zakład produkcyjny o
powierzchni 3 752 m2, w którym skonstruowano
jedną z najnowocześniejszych linii produkcyjnych
w Europie Środkowo Wschodniej jest kluczowym
aktywem trwałym spółki. Nowoczesna linia
produkcyjna umożliwia wytwarzanie wyrobów
dostosowanych do indywidualnych potrzeb
klientów, dzięki czemu możliwe jest zaspokajanie
ich nawet najbardziej wyrafinowanych oczekiwań.
Integracja z systemami informatycznymi (systemy
klasy ERP) umożliwia dostosowanie wolumenu
produkcji do aktualnych potrzeb, przy
jednoczesnym ograniczeniu kosztów działania.
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W styczniu 2009 roku nastąpiła wypłata dotacji z PARP w wysokości 3,3 mln złotych, dzięki której dokonano spłaty części kredytu inwestycyjnego
zaciągniętego w BRE BANK S.A.
5.9.1.1.3 ZASOBY I KOMPETENCJE
Jednym z kluczowych zasobów CIAT Sp. z o.o. są ludzie i ich kompetencje. Lata doświadczenia w branży pozwoliły na stworzenie sprawnej
struktury organizacyjnej odpowiadającej aktualnemu profilowi działalności. Wdrożony w 2007 r. System Zarządzania Jakością, zgodny z
wymaganiami normy ISO PN-EN 9001, doskonalony i konsekwentnie rozwijany (co potwierdzane jest corocznymi audytami TUV Nord Polska Sp. z
o.o. oraz TUV NORD CERT GmbH), stanowi gwarancję ciągłego podnoszenia standardów jakościowych. Rozwój nowych wyrobów z
wykorzystaniem zewnętrznych zasobów oraz najnowszych osiągnięć nauki zapewnia innowacyjność i wysokie zaawansowanie technologiczne
wyrobów. Dział handlowy koncentruje się na optymalizacji sprawdzonego modelu biznesowego w Polsce oraz na dywersyfikacji rynków sprzedaży,
przygotowując ekspansję eksportową. Dzięki prostej i przejrzystej strukturze organizacyjnej, pracownicy CIAT Sp. z o.o. doskonale znają zakres
swoich obowiązków. Warto także zwrócić uwagę na jeden z najważniejszych atutów struktury organizacyjnej Spółki, jakim jest jej poziomy układ.
Dzięki takiej konstrukcji możliwy jest szybki przepływ informacji pomiędzy pracownikami, a co za tym idzie szybka reakcja na nowe sygnały
płynące z otoczenia Spółki. Według stanu na dzień 31 lipca 2010 roku Spółka zatrudniała 58 osób, spośród których 37 osób to pracownicy umysłowi
(white collars), natomiast pozostałe 21 osób to pracownicy fizyczni (blue collars). W skład zarządu CIAT Sp. z o.o. wchodzą:
- Roman Jędrzejewski,
- Anna Saar.
ROMAN JĘDRZEJEWSKI

Prezes Zarządu GREMPCO S.A., Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Wentylacja. Reprezentuje Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego w KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego. W grudniu 2008 roku Roman Jędrzejewski został odznaczony srebrnym medalem za zasługi dla Pożarnictwa.
ANNA SAAR

Dyrektor ds. Finansowych pełniąca funkcję Członka Zarządu.
ROBERT GALIŃSKI

Prokurent Spółki, Kierownik Projektu Informacyjnego, odpowiada za projekt wdrożeniowy ERP SAP.
Spółka zatrudnia także uznanych specjalistów w dziedzinie inżynierii, informatyki i handlu, wśród nich m.in. dr Kazimierz Wojas - Dyrektor ds.
Technicznych, aktywny wykładowca Politechniki Krakowskiej, reprezentujący Stowarzyszenie Polska Wentylacja w KT 279 ds. Ciepłownictwa,
Ogrzewnictwa i Wentylacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
KLUCZOWY MAJĄTEK TRWAŁY

CIAT Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem produkcyjnym, wytwarzającym wysoce innowacyjne wyroby. Niezbędne jest zatem dysponowanie
najnowocześniejszym sprzętem pozwalającym na spełnienie wysokich norm jakościowych i technologicznych. Dlatego też Spółka w 2008 r oku
wybudowała za kwotę 20 mln złotych nowoczesną fabrykę zlokalizowaną w Konstantynowie Łódzkim. Zakład produkcyjny o powierzchni 3 752 m2,
w którym skonstruowano jedną z najbardziej nowoczesnych linii produkcyjnych w Europie Środkowo – Wschodniej, jest kluczowym aktywem
trwałym Spółki. Nowoczesna linia produkcyjna pozwala na wytwarzanie wyrobów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów, dzięki
czemu możliwe jest zaspokajanie ich nawet najbardziej wyrafinowanych oczekiwań. Integracja z systemami informatycznymi (systemy klasy ERP)
umożliwia dostosowanie wolumenu produkcji do aktualnych potrzeb, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów działania.
5.9.1.1.4 PRODUKTY I USŁUGI CIAT
CIAT Sp. z o.o. dostarcza innowacyjne wyroby z obszaru inżynierii budowlanej. Produkty Spółki znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie
mieszkaniowym, komercyjnym (biurowce, centra handlowe) oraz w budownictwie użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, budynki administracji
publicznej). Asortyment produktów oferowanych przez Spółkę składa się z urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz zabezpieczeń
przeciwpożarowych instalacji a także importowanych wyrobów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wyroby Spółki można podzielić na pięć
kategorii produktowych:
−
−
−
−
−

zabezpieczenia przeciwpożarowe,
wentylacja pożarowa,
dyfuzja powietrza,
regulacja wydajności i ochrony przed hałasem,
elementy i systemy fasadowe.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

Najbardziej innowacyjnymi, a zarazem najważniejszymi, z punktu widzenia strategii Spółki produktami, są te z grupy zabezpieczeń
przeciwpożarowych. W ramach tej grupy CIAT Sp. z o.o. oferuje, pod marką GRYFIT, cztery typy wysoce zaawansowanych klap
przeciwpożarowych (LX-5, CX-5, CX-4S oraz NEO) i dwa rodzaje zaworów odcinających (BX-1H i BX-2H). O jakości oraz innowacyjności tych
urządzeń świadczyć mogą liczne wyróżnienia, które Spółka otrzymała w ostatnich latach, jak choćby Złoty Medal Międzynarodowych Targów
Poznańskich przyznany w kwietniu 2010 roku za klapę LX-5G. Klapy przeciwpożarowe wykorzystywane są w budynkach (szczególnie w budynkach
handlowych i biurowych) do zabezpieczenia przewodów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Celem instalowania klap jest uniknięcie
rozprzestrzeniania się pożaru z miejsc, w których wystąpił do innych obszarów budynku.
WENTYLACJA POŻAROWA

Równie innowacyjnymi produktami są wyroby oferowane w ramach grupy wentylacji pożarowej. CIAT Sp. z o.o. jest producentem klap wentylacji
pożarowej o klasie odporności ogniowej EIS 120. Zaawansowane i innowacyjne klapy wentylacji pożarowej, takie jak klapa VX –5 oraz NEO-T,
mogą być instalowane w nowoczesnych biurowcach i centrach handlowych oraz w budynkach użyteczności publicznej. Firma CIAT stara się na
każdym kroku dostosowywać swoją ofertę produktową do aktualnych potrzeb rynkowych. Jest to możliwe dzięki ciągłym pracom badawczo –
rozwojowym oraz nowoczesnej, wysoce zaawansowanej i elastycznej linii produkcyjnej, zlokalizowanej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Dodatkowo aby sprostać wymaganiom swoich klientów Firma oferuje produkty dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.
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Kompleks biurowo-handlowy: ZŁOTE TARASY w Warszawie
Wartość dostaw: około 1,8 mln złotych
Produkty dostarczone przez Spółkę: zabezpieczenia przeciwpożarowe
typu LX-4, CX-4, CX-4S, BX-1H oraz klapy wentylacji pożarowej typu
VX-4 i 140, klimakonwektory typu Major2, UTA Standard.

CH ARKADIA w Warszawie
Produkty dostarczone przez Spółkę: zabezpieczenia przeciwpożarow
typu LX-4, wentylacja pożarowa typu VX-4, 140, BCF1H.

HOTEL HILTON W WARSZAWIE:
Wartość dostaw: około 1 mln złotych
Produkty dostarczone przez Spółkę: zabezpieczenia
przeciwpożarowe typu CX-4, LX-4, wentylacja
pożarowa typu VX-4, 0140-01, VX2H1V, CF1H1V,
CF1H2V, kratki i nawiewniki: CSD + BBL, RDP +
FKN, RDP - FP + PG - F, RDA.

SIEDZIBA TVP W WARSZAWIE
Produkty dostarczone przez Spółkę: zabezpieczenia przeciwpożarowe
typu LX-4, CX-4, BX-1H, wentylacja pożarowa typu VX-4,
klimakonwektory: UTA COMPACT 295/03, 295/04; UTA STANDARD
370/34; MAJOR 2 NCH 428, 430, 432, CH41D 426; MAJOR 300 NCV
331; COADIS SLIM 235/22, 235/33.

Centrala NBP w Warszawie – modernizacja
Wartość dostaw: około 1 mln złotych
Produkty dostarczone przez Spółkę: agregat HYDROCIAT
LW 1500B Z HPS, CRISTOPIA, CRISTO - CONTROL,
DRYCOOLER EUROPA 2 9124 HI 450, klimakonwektory:
MAJOR 2, MELODY, UTA COMPACT.
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DYFUZJA POWIETRZA

W budynkach komercyjnych oraz użyteczności publicznej (biurowce, centra handlowe, hale widowiskowo-sportowe, itp.) bardzo ważne jest
utrzymanie wysokich standardów zabezpieczeń przeciwpożarowych, jednak o wygodzie ich eksploatacji decydują rozwiązania w zakresie
komfortu mikroklimatycznego. Sposób rozprowadzenia powietrza w bezpośredni sposób wpływa na komfort przebywania w
pomieszczeniach. Kompleksowa oferta nawiewników RNT, KRE i KRS i wyspecjalizowanych dyfuzorów, takich jak wirowe podstopniowe
KRE-S, czy wyporowe KF oraz wysokie kompetencje kadry inżynieryjnej, wykorzystującej specjalistyczne narzędzia do oceny jakościowej
dyfuzji powietrza, jak również dostęp do unikalnego laboratorium komfortu wnętrza mikroklimatycznego zapewniają obsługę inwestycji
budowlanych na najwyższym światowym poziomie.

REGULACJA WYDAJNOŚCI I OCHRONY PRZED HAŁASEM

Energooszczędna eksploatacja instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w dużej mierze zależy od skuteczności rozwiązań w zakresie regulacji
wydajności. Regulatory stałego wydatku MRD zapewniają jednocześnie niezbędną ilość świeżego powietrza i pozwalają na ekonomiczną
eksploatację instalacji wentylacyjnych. Ograniczenie hałasu zarówno emitowanego do środowiska od instalacji, jak i ze środowiska do pomieszczeń
budowlanych stanowi znaczące wyzwanie w projektowaniu systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Jednym z wyrobów, który rozwiązuje
szereg problemów z nadmiernym poziomem hałasu jest krata tłumiąca typu AC-S, zaprojektowana z wykorzystaniem dostępu do
najnowocześniejszego zaplecza badawczego w Laboratorium Akustyki GRYFITLAB. Warto zaznaczyć, że produkty firmy CIAT Sp. z o.o. posiadają
atesty higieniczne, a ścisła współpraca z laboratoriami badawczymi pozwala na ciągłe udoskonalanie oferty produktowej.
ELEMENTY I SYSTEMY FASADOWE

Portfel oferowanych przez Firmę produktów jest wysoce zdywersyfikowany, a najlepszym tego dowodem jest oferta elementów i s ystemów
fasadowych. CIAT Sp. z o.o. oferuje szeroką gamę elementów i systemów fasadowych, które mogą zostać zaprojektowane zgodnie z wytycznymi i
wymaganiami klienta. Głównymi wyrobami w tej grupie produktowej są: czerpnie lub wyrzutnie powietrza typu VAR, ISOLAR oraz system
fasadowy typu FAD, a także karta typu AC.
USŁUGI CIAT SP. Z O.O.

Nie poprzestając jedynie na ofercie produktowej CIAT Sp. z o.o. proponuje projektantom, rzeczoznawcom, służbom inwestorskim oraz
pracownikom firm instalacyjnych szereg szkoleń i konsultacji specjalistycznych z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych, wentylacji
pożarowej oraz komfortu mikroklimatycznego w obiektach budowlanych. Podczas szkoleń prezentowana jest najnowsza wiedza branżowa a
wykładach często uczestniczą gościnnie uznani krajowi i zagraniczni eksperci.
5.9.1.1.5 WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE
Wraz z poszerzaniem oferty produktowej CIAT Sp. z o.o. systematycznie zwiększała swój udział w rynku oraz odnotowywała wzrost
przychodów. Dzięki uruchomieniu najnowocześniejszej w Europie Środkowo – Wschodniej linii produkcyjnej oraz zbudowanej na
przestrzeni lat sieci dystrybucji udało jej się osiągnąć bardzo dobry poziom sprzedaży nawet w 2009 roku, w którym nastąpiło pogorszenie
się sytuacji sektora budowlanego w efekcie międzynarodowego kryzysu finansowego. Dywersyfikacja produktowa (rozwój produktów dla
różnych segmentów rynku budowlanego) pozwoliła CIAT Sp. z o.o. uzyskać wyższą odporność na wahania koniunktury niż konkurenci.
Atuty Spółki stanowi również wysoka elastyczność w zakresie kosztów operacyjnych oraz zdolność do szybkiego reagowania na informacje
płynące z rynku. Podczas gdy konkurenci, aby utrzymać się na rynku są niejednokrotnie zmuszeni do poszukiwania źródeł przychodów w
obszarach często niezwiązanych z ich podstawową działalnością, CIAT Sp. z o.o. koncentruje się na wypracowaniu przewagi
technologicznej w swoim core-business oraz opracowaniu innowacji produktowych, które umożliwią szybką ekspansję wraz z powrotem
koniunktury. Mimo znacznego pogorszenia koniunktury i konieczności obsługi zadłużenia związanego z nowo wybudowanym zakładem
produkcyjnym (o wartości około 20 mln złotych) CIAT Sp. z o.o. była w stanie wypracować w 2009 roku zysk netto. O wysokiej zdolności
Spółki do generowania przepływów gotówki najlepiej świadczy wartość osiąganego przez nią zysku operacyjnego powiększonego o
amortyzację (czyli wskaźnik EBITDA). Wysoki poziom amortyzacji związany z nowymi inwestycjami jest korzystny ze względów
podatkowych (stanowi koszt operacyjny, który pomniejsza podstawę opodatkowania), jednak nie wiąże się z rzeczywistym odpływem
środków pieniężnych. CIAT Sp. z o.o. jest podmiotem stale rozwijającym swoją działalność, co związane jest z koniecznością ponoszenia
wysokich nakładów inwestycyjnych.
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ANALIZA PŁYNNOŚCI
Wskaźnik
Płynność bieżąca
Płynność szybka
Płynność gotówkowa

2007
2,1
1,4
0,0

2008
0,9
0,4
0,0

2009
1,0
0,8
0,0

2008
80,8%
50,1%
62,0%

2009
81,6%
40,0%
57,6%

ANALIZA ZADŁUŻENIA
Wskaźnik
Zadłużenie ogółem
Zadłużenie długoterminowe
Zadłużenie oprocentowane

2007
42,3%
0,0%
9,3%

Spółka optymalizuje strukturę finansowania, mając na uwadze fakt, że korzystanie z kapitałów własnych jest bardziej kosztowne niż
zaciąganie długu. Możliwe jest dzięki temu wykorzystywanie dodatkowych korzyści związanych z tzw. tarczą podatkową (płacone odsetki
zmniejszają podstawę opodatkowania). Należy mieć na uwadze fakt, że istotna część zadłużenia (19% w 2009 roku) to zobowiązania
związane z działalnością operacyjną, od których Spółka nie płaci odsetek. Płynność Spółki obecnie kształtuje się na poziomie
zapewniającym bezpieczeństwo bieżącego funkcjonowania. Wsparcie płynności stanowiła zakończona w 2010r. emisja obligacji zamiennych
GREMPCO S.A. na kwotę około 1 mln złotych. Mimo spadku przychodów wskutek pogorszenia się koniunktury w niektórych segmentach
sektora budowlanego w II połowie 2008 roku, Spółka nie tylko terminowo obsługiwała płatności wynikające z zaciągniętego kredytu
inwestycyjnego, lecz również generowała wolne przepływy pieniężne.
5.9.1.2
GRYFITLAB SP. Z O.O.
5.9.1.2.1 DANE FORMALNO – PRAWNE
Nazwa Spółki:
Siedziba, adres:
Nr telefonu, faksu:
Adres strony internetowej:
Adres poczty elektronicznej:
Sąd Rejestrowy:
Data rejestracji w KRS:
Nr KRS:
Nr REGON:
NIP:

GRYFITLAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Łozienica, ul. Prosta 2A
72 – 100 Goleniów
tel.: + 48 (91) 431 82 45
fax.: + 48 (91) 418 97 57
http://www.gryfitlab.com
contact@gryfitlab.com
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
21 czerwiec 2005 roku
0000236527
320054643
955-212-87-25

5.9.1.2.2 OPIS DZIAŁALNOŚCI
GRYFITLAB Sp. z o.o. została zawiązana w czerwcu 2005 roku. Jedynym udziałowcem jest GREMPCO S.A. posiadający 100%. Przedmiotem
działalności Spółki są prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych oraz badania i analizy dla producentów materiałów budowlanych
i urządzeń z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Spółka prowadzi prace badawcze w najnowocześniejszym w Polsce Zespole Laboratoriów
Badawczych, w ramach którego funkcjonują:
−
−
−

laboratorium badań ogniowych,
laboratorium akustyki,
laboratorium komfortu wnętrza mikroklimatycznego.

Spółka skorzystała z funduszy unijnych w wysokości 1 617 297,00 złotych w ramach poddziałania 2.2.1 SPO-WKP, otrzymując dofinansowanie
projektu pt. „Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie innowacyjnego ośrodka badawczo - rozwojowego GRYFITLAB”. GRYFITLAB
Sp. z o.o. rozpoczęła działalność operacyjną w zakresie badań laboratoryjnych we wrześniu 2008 roku, po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie
nowo wybudowanych obiektów na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego. Działalność Laboratorium prowadzona jest w ramach
Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W grudniu 2008 roku Spółka dodatkowo uzyskała pozwolenie na użytkowanie budynku
administracyjno – biurowego, który został następnie wynajęty w całości pozostałym spółkom wchodzącym w skład portfela GREMPCO S.A. to jest,
CIAT Sp. z o.o. oraz Fluid Desk Sp. z .o.o. Od początku swojej działalności, Spółka prowadziła jednocześnie działalność badawczo – rozwojową, w
szczególności związaną z akustyką środowiskową, przeprowadzając szereg badań i analiz, dla takich klientów jak:
−
−
−
−
−

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Szczecin – pomiary hałasu komunikacyjnego, analizy porealizacyjne,
Polskie Koleje Państwowe – pomiary hałasu komunikacyjnego,
DROBIMEX S.A. – pomiary emisji hałasu z terenu zakładu do środowiska,
Z.Ch. POLICE S.A. – pomiary emisji hałasu z terenu zakładu do środowiska,
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. – pomiary emisji hałasu z terenu zakładu do środowiska.

Spółka rozpoczęła działalność na rynku badań ogniowych, zmonopolizowanym przez Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy (z niewielkim,
kilkuprocentowym udziałem Centrum Techniki Okrętowej z Gdańska). Szeroka oferta, atrakcyjne ceny oraz wyjście naprzeciw potrzebom klientów
pozwoliły GRYFITLAB Sp. z o.o. na pozyskanie szeregu wartościowych zleceń jeszcze przed otrzymaniem uprawnień Polskiego Centrum
Akredytacji (PCA). Wydanie certyfikatu akredytacyjnego nastąpiło w czerwcu 2009 roku i umożliwiło Spółce skokowy wzrost przychodów oraz
szybką budowę portfela zleceń na kolejne miesiące. Bardzo istotnym elementem dla przewidywalności przychodów Spółki jest fakt, że około 80%
zleceń napływa niezależnie od koniunktury w branży budowlanej, ponieważ stanowią one realizację wymogów regulacyjnych, związanych z
dopuszczeniem nowych wyrobów do stosowania lub badania wymaganych dla utrzymania certyfikatów dopuszczających do stosowania wszelkiego
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rodzaju wyrobów budowlanych i instalacyjnych. Spółka jest bliska osiągnięcia progowej wartości rocznych obrotów (800 tys. euro), umożliwiającej
rejestrację w Ministerstwie Gospodarki statusu Centrum Badawczo – Rozwojowego, co pozwoli na uzyskanie kolejnych korzyści podatkowych,
zarówno Spółce, jak i jej klientom. Spółka rozpoczęła działania mające na celu wejście na rynek niemiecki, potencjalnie najbardziej atrakcyjny pod
względem popytu na usługi badawczo – rozwojowe. Lokalizacja laboratorium w odległości około 180 km od Berlina oraz możliwość oferowania
klientom zagranicznym najwyższej jakości usług po cenach znacznie niższych niż w Europie Zachodniej powinna zapewnić stały napływ zleceń.
Spółka prowadzi zaawansowane negocjacje, które w zamierzeniach mają umożliwić sprzedaż usług w Niemczech za pośrednictwem
uznanego i liczącego się na rynku instytutu badawczego.
5.9.1.2.3 ZAKRES USŁUG
GRYFITLAB Sp. z o.o. świadczy usługi badawczo – rozwojowe w ramach trzech jednostek laboratoryjnych:
LABORATORIUM BADAŃ OGNIOWYCH, gdzie przeprowadza się badania odporności ogniowej:

−
−

elementów systemów wentylacyjnych: przeciwpożarowych klap odcinających, klap wentylacji pożarowej, przewodów oddymiających,
wentylatorów,
elementów budowlanych: ścian, stropów, podłóg podniesionych, sufitów podwieszanych, drzwi, okien, żaluzji, zamknięć otworów w ścianach
budynków, przejść i przepustów instalacyjnych.

LABORATORIUM AKUSTYKI, które prowadzi badania z wykorzystaniem komór pogłosowych oraz w środowisku:

−
−
−
−

badania parametrów aeroakustycznych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
badania izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych, przegród ściennych, drzwi i okien,
badania poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń,
środowiskowe badania akustyczne.

LABORATORIUM KOMFORTU WNĘTRZA, wykonujące następujące badania:

−
−
−

właściwości użytkowych elementów i urządzeń systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
efektywności systemów rozprowadzania powietrza w pełnej skali technicznej w warunkach izotermicznych i nieizotermicznych,
badania parametrów komfortu mikroklimatycznego wewnętrznego w skali 1:1.

5.9.1.2.4 ZASOBY I KOMPETENCJE
Do kluczowych zasobów GRYFITLAB Sp. z o.o. należą wysoko wykwalifikowani pracownicy, których wiedza i doświadczenie stanowią o
dokładności przeprowadzanych badań. O zaangażowaniu kluczowych specjalistów w wykonywaną pracę świadczy fakt, że z daną dziedziną wiąże
ich nie tylko kariera zawodowa, lecz również naukowa. GRYFITLAB Sp. z o.o. jest małym przedsiębiorstwem, które nie wymaga rozbudowanej
struktury organizacyjnej, a największe znaczenie ma jej funkcjonalność. Sukces rynkowy Spółki jest w dużej mierze związany z kompetencjami i
doświadczeniem zatrudnionych osób. Zarząd GRYFITLAB Sp. z o.o. jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu jest Andrzej Szarycki.
−

Andrzej Szarycki - Prezes Zarządu, posiadający 13 lat doświadczenia zawodowego, w tym 7 lat na stanowisku kierowniczym w
Dziale Badawczo – Rozwojowym, 5 lat na stanowisku Prezesa Zarządu. Inżynier elektryk, absolwent Podyplomowego Studium
Zarządzania MBA. Ekspert PKN w Europejskich Komitetach Technicznych: TC 191/SC 1/WG 1, WG 2, WG 3, WG 4, WG 5, WG 6,
WG 8, WG 9 TC 127/WG 1, WG 3, WG 4, WG 5, WG 7 oraz członek Komitetu Technicznego PKN KT 180 ds. Bezpieczeństwa
pożarowego budynków.

W skład Rady Nadzorczej GRYFITLAB Sp. z o.o. wchodzą następujące osoby:
−

−

−

Roman Jędrzejewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej, posiadający 15 lat doświadczenia zawodowego w tym 12 lat na
stanowisku Prezesa Zarządu. Członek KT 180 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia Polska Wentylacja, autor wielu publikacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym Poradnika „Wentylacja
pożarowa budynków wysokich i wysokościowych”, w 2008 roku odznaczony srebrnym medalem „Zasłużony dla Pożarnictwa”.
Mariusz Jędrzejewski - Posiada 23 lata doświadczenia zawodowego, w tym 14 lat na stanowiskach kierowniczych. Obecnie
Bussines Area Manager w międzynarodowym koncernie, zarządzający sprzedażą w Europie Wschodniej oraz na Dalekim Wschodzie.
Autor kilku wdrożeń nowych produktów dystrybuowanych na skalę światową oraz licznych publikacji w technicznej prasie
specjalistycznej.
Agnieszka Michaluk - Wykształcenie wyższe ekonomiczne, posiada 11 lat doświadczenia zawodowego, w tym 6 lat pracy na
stanowisku głównego księgowego, od roku 2002 właściciel biura rachunkowego.

KIEROWNICY LABORATORIÓW:

Kierownik Laboratorium Badań Ogniowych:
dr Maria Kamińska
Wykształcenie wyższe chemiczne, dyplom doktora nauk chemicznych Politechniki Szczecińskiej na Wydziale Technologii i Inżynierii
Chemicznej, posiada 33 lata doświadczenia zawodowego, w tym 18 lat pracy na stanowiskach kierowniczych w laboratoriach badawczych.
Komitetu Technicznego PKN KT 180 ds. Bezpieczeństwa pożarowego budynków.
Kierownik Laboratorium Akustyki:
dr Krzysztof Mech
Wykształcenie wyższe techniczne, dyplom doktora nauk technicznych Politechniki Szczecińskiej na Wydziale Techniki Morskiej, posiada
14 lat doświadczenia zawodowego.
KLUCZOWE ELEMENTY MAJĄTKU

GRYFITLAB Sp. z o.o. dysponuje największym i najnowocześniejszym w Polsce piecem do badań odporności ogniowej. Konstrukcja pieca
umożliwia wykonywanie zarówno badań pionowych (np. okien, drzwi i ścian), jak i poziomych (np. stropy, dachy, sufity, podłogi, okna dachowe).
Rozmiar komory spalania (4m x 4m x 6m), zaawansowany system sterowania oraz wysoka moc pieca (3,6 megawata) umożliwiają stworzenie
praktycznie dowolnych warunków nagrzewania, zgodnie z wymaganiami norm i indywidualnymi potrzebami badawczymi klientów. Spółka posiada
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przewagę nad konkurencją również w zakresie badań akustycznych, ponieważ posiada największe w Polsce komory pogłosowe, umożliwiające
pomiar w bardzo niskich częstotliwościach (poniżej 100 Hz). Kubatura każdej z komór przekracza 350 m2, a otwór pomiędzy komorami ma
powierzchnię 12 m2, co stanowi również maksymalne rozmiary badanych próbek. Bardzo istotnym elementem aktywów GRYFITLAB Sp. z o.o. jest
również zinformatyzowany system sterowania, zapewniający pełną konfigurowalność urządzeń oraz umożliwiający wnikliwą analizę wyników
przeprowadzanych pomiarów i szybkie generowanie raportów z badań.
UPRAWNIENIA FORMALNE

GRYFITLAB Sp. z o.o. posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji obejmującą szeroki zakres badań odporności ogniowej oraz badań
akustycznych. Zakres akredytowanych badań jest systematycznie poszerzany, w II połowie 2010 roku planuje się dodanie 3 kolejnych badań, a w
kolejnych latach po 2 – 3 badania rocznie. W sierpniu 2010 GRYFITLAB Sp. z o.o. otrzymał autoryzację Ministerstwa Infrastruktury (Decyzja
Nr 8/AU/WB/10), które następnie wystąpiło do Komisji Europejskiej o notyfikację, stanowiącą potwierdzenie kompetencji Spółki w wyniku
czego Spółka uzyskała notyfikację (Notify Body no. 2253).
5.9.1.2.5 WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE
W początkowej fazie działalności laboratorium GRYFITLAB Sp. z o.o. prowadziło badania z zakresu akustyki środowiskowej oraz
realizowało inwestycje przygotowując się do uzyskania kompetencji i uprawnień dotyczących innych dziedzin badawczych. W 2009 roku
Spółka otrzymała akredytację PCA w zakresie badań ogniowych, co spowodowało napływ klientów zachęconych atrakcyjną ofertą cenową i
najwyższą w Polsce precyzją wykonywanych badań. W efekcie przychody GRYFITLAB Sp. z o.o. wzrosły o 130% w porównaniu do roku
poprzedniego. W lipcu 2010 roku Spółka rozszerzyła zakres akredytacji o badania akustyczne w komorze pogłosowej oraz dodatkowe
rodzaje badań ogniowych, co umożliwiło praktycznie podwoić wartość sprzedanych usług badawczych. Skokowy wzrost przychodów jest
możliwy dzięki znikomej konkurencji na rynku, który dotychczas był praktycznie zmonopolizowany przez państwowe instytuty oraz
przewadze technologicznej GRYFITLAB Sp. z o.o. Ocenia się, że rozwój Spółki w najbliższych latach będzie praktycznie niezagrożony z
uwagi na wysokie bariery wejścia do sektora, wynikające z konieczności spełnienia licznych, szczegółowo określonych wymogów, co wiąże
się z ponoszeniem znacznych nakładów inwestycyjnych, (wyspecjalizowany sprzęt badawczy, zatrudnienie wysoko wykwalifikowanych
pracowników), co powoduje osiąganie strat w pierwszych etapach działalności.
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Niewielka liczba bezpośrednich konkurentów umożliwia z kolei osiąganie wysokich marż. W 2009 roku, w którym laboratorium
GRYFITLAB Sp. z o.o. zaczęło w pełni wykorzystywać swoje zasoby oraz możliwości, nastąpił wzrost marży EBITDA do poziomu 80%.
Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 677 tys. złotych, co stanowiło aż 42,2% przychodów ze sprzedaży oraz 27% zainwestowanego
kapitału własnego. Warto przy tym zaznaczyć że okres, w którym GRYFITLAB Sp. z o.o. uzyskał tak dobre wyniki zdominowany był przez
kryzys finansowy, który szczególnie dotkliwie odbił się na branży budowlanej. Wyniki osiągnięte przez Spółkę pozwalają wnioskować, że
prowadzi ona działalność, która jest wysoce odporna na oddziaływanie czynników makroekonomicznych. Zmniejszenie cykliczności
osiąganych wyników przekłada się na znacznie niższe ryzyko związane z działalnością operacyjną Spółki. Dodatkowym czynnikiem
sprzyjającym obniżaniu ryzyka działalności Spółki jest spadek poziomu zadłużenia. Wciąż relatywnie wysoki udział kapitału zewnętrznego
przy bardzo wysokiej rentowności na poziomie operacyjnym umożliwia osiąganie proporcjonalnie wyższych korzyści w stosunku do
zaangażowanych środków własnych. Finansowanie działalności kapitałem obcym prowadzi ponadto do obniżenia podstawy opodatkowania
(tarcza podatkowa). Strategia finansowania Spółki nie wywołuje problemów z płynnością. Poziomy wskaźników płynności finansowej
potwierdzają zdolność Spółki do terminowego regulowania bieżących zobowiązań. Nadal jednak pozostaje wiele obszarów rynkowych,
które Spółka zamierza zagospodarować. Systematyczne rozszerzanie zakresu notyfikacji Komisji Europejskiej oraz akredytacja PCA
umożliwi ekspansję na nowe nisze rynkowe i kontynuowanie dynamicznego wzrostu przychodów, osiąganie wysokich marż i generowanie
dodatniego wyniku.
ANALIZA PŁYNNOŚCI
Wskaźnik
Płynność bieżąca

2007

2008

2009

0,29
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0,08
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GRYFITLAB SP. Z O.O. DYSPONUJE NAJWIĘKSZYM I
NAJNOWOCZEŚNIEJSZYM W POLSCE PIECEM DO BADAŃ
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ. Konstrukcja pieca umożliwia
wykonywanie zarówno badań pionowych (np. okien, drzwi i
ścian), jak i poziomych (np. stropy, dachy, sufity, podłogi, okna
dachowe). Rozmiar komory spalania (4m x 4m x 6m),
zaawansowany system sterowania oraz wysoka moc pieca (3,6
megawata) umożliwiają stworzenie praktycznie dowolnych
warunków nagrzewania, zgodnie z wymaganiami norm i
indywidualnymi potrzebami badawczymi klientów.
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5.9.1.3
FLUID DESK SP. Z O.O.
5.9.1.3.1 DANE FORMALNO – PRAWNE
Nazwa spółki:
Siedziba, adres:
Nr telefonu, faksu:
Adres strony internetowej:
Adres poczty elektronicznej:
Sąd Rejestrowy:
Data rejestracji w KRS:
Nr KRS:
Nr REGON:

FLUID DESK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wojska Polskiego 107 B lok. 14,
70 – 464 Szczecin
tel.: + 48 (91) 431 45 50
fax.: + 48 (91) 431 45 75
http://www.fluid-desk.pl
poczta@fluid-desk.com
Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
22 maja 2002 roku
0000113468
812445676

5.9.1.3.2 OPIS DZIAŁALNOŚCI
FLUID DESK Sp. z o.o. jest polsko-węgierską spółką, w której GREMPCO S.A. posiada większościowy pakiet udziałów. Spółka została wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców KRS w maju 2002 roku. Przedmiotem działalności Spółki jest rozwój narzędzi CAD dla inżynierii sanitarnej i budownictwa
o nazwie handlowej Fluid Desk Building Engineering Solutions (FDBES), a także zintegrowanych z systemami ERP i CAD narzędzi Business To
Business (B2B) dla podmiotów obsługujących proces tworzenia nowych obiektów budowlanych oraz e-commerce. W 2003 roku Spółka pierwszy raz
skorzystała z pomocy publicznej w ramach Programu Promocji Eksportu Funduszu Phare. W kolejnych latach korzystała z następujących programów
wspierających jej rozwój:
−
−
−
−

Program Rozwoju Przedsiębiorstw Phare 2002: „Usługi Doradcze prowadzące do opracowania programu rozwoju przedsiębiorstwa Fluid Desk”,
dotacje Phare 2002 Fundusz Dotacji Inwestycyjnych: „Zakup specjalistycznej aplikacji CAD oraz oprogramowania MS Office MOLP”,
Sektorowy Program Operacyjny WKP 2004-2006 Dz. 2.2.2. DZE-IWKP_1/2.2.2/1/2005/499/1028: „Udział jako wystawca w MT "ISH 2005",
Frankfurt, Niemcy, 15-19.03.2005 roku”,
Sektorowy Program Operacyjny WKP 2004-2006 Dz. 2.3.: „Wzrost konkurencyjności na rynku międzynarodowym poprzez transfer nowych
technologii”.

Produkty Spółki kilkukrotnie zyskiwały uznanie na znaczących imprezach targowo-wystawienniczych. Na Targach „Instalacje 2004” w Poznaniu
Złotym Medalem MTP został wyróżniony flagowy produkt Spółki - Ventpack 2.05. Z kolei aplikacja do zarządzania bibliotekami CAD, FDBES
FLM 3.0 (Fluid Desk Library Manager), została doceniona najpierw w czasie V Ogólnopolskich spotkań branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej
"Forum Wentylacja 2007” i "Salon Klimatyzacja 2007", wygrywając konkurs „NA NAJCIEKAWSZY PRODUKT FORUM WENTYLACJA I
SALON KLIMATYZACJA”, a następnie jury MTP edycji „Instalacje 2008” uhonorowało FLM 3.0 Złotym Medalem. FLUID DESK Sp. z o.o. jest
jedną z niewielu europejskich firm, która umożliwia producentom urządzeń instalacyjnych oraz wyrobów budowlanych, takich jak np. okna i drzwi,
publikację profesjonalnej biblioteki CAD, w pełni zgodnej z ofertą handlową w formie parametrycznej, zapewniając integrację z systemem ERP oraz
dostępność informacji w serwisie B2B. Dzięki tej ofercie producenci urządzeń są dużym potencjalnym rynkiem zbytu na usługi w zakresie
opracowania bibliotek CAD, a jednocześnie współpraca ta przyczynia się do promocji programów FLUID DESK Sp. z o.o. Od grudnia 2003 roku
Firma współpracuje z międzynarodowym koncernem – firmą Danfoss A/S z Danii, która zleca Spółce opracowywanie bibliotek swoich urządzeń w
oprogramowaniu Coolpack, a obecnie również w FLM, po czym promuje te narzędzia projektowe wraz ze swoimi bibliotekami w krajach Unii
Europejskiej, jak również na całym świecie. Kompetencje FLUID DESK Sp. z o.o. wykorzystywane są również przez siostrzaną CIAT Sp. z o.o. oraz
przez innych producentów, takich jak Uniwersal, Enix, BH-RES, Burgman., Foko, Karpol, Rosenberg itd. W skali kraju wykorzystywanych jest w
biurach projektów ponad 1500 aktywnych licencji oprogramowania FDBES.
5.9.1.3.3 PRODUKTY I USŁUGI
Flagowym produktem FLUID DESK Sp. z o.o. jest program FDBES (Fluid Desk Building Engineering Solutions) wspomagający
projektowanie instalacji wentylacji i klimatyzacji. Środowiskiem pracy FDBES jest AutoCAD 2000/2002/2004/2005. Program jest napisany
w języku C++ i wykorzystuje technologię ObjectARX firmy Autodesk. Oprogramowanie FDBES wzbogaca narzędzia CAD o dodatkowe
funkcje w zakresie projektowania: wentylacji, klimatyzacji, instalacji grzewczych, instalacji wody lodowej i ciepła technologicznego na
potrzeby wentylacji i klimatyzacji oraz wiele innych wykorzystywanych przy projektowaniu budynków. Jest to możliwe dzięki
zaawansowanym technologicznie modułom takim jak: Ventpack, Coolpack, Heatpack, Smokepack, które stanowią osobne elementy
składowe oprogramowania FDBES i mogą być sprzedawane łącznie, każdy z osobna lub w różnych kombinacjach w zależności od potrzeb
klienta. FLUID DESK Sp. z o.o. stworzył nowoczesną aplikację FLM, w oparciu o którą buduje biblioteki urządzeń i elementów instalacji na
zlecenie producentów oraz udostępnia je biurom projektowym. Dzięki wysokiemu poziomowi szczegółowości, przy zachowaniu łatwości
obsługi, powyższe usługi cieszą się dużym zainteresowaniem wśród renomowanych producentów o globalnym zasięgu, takich jak CIAT,
Danfoss, Zehender, Rosenberg Klima i in. W ofercie produktowej Spółki znajduje się także poradnik Wentylacja Pożarowa Budynków
Wysokich i Wysokościowych, stanowiący kompendium wiedzy w zakresie wentylacji pożarowej. Poradnik zawiera między innymi treści
dotyczące szczegółowych zasad projektowania i wykonywania instalacji wentylacji pożarowej, wymagań w zakresie zabezpieczeń
przeciwpożarowych uwzględniających najnowsze zmiany przepisów, a dodatkowo wzbogacony został wieloma przykładami projektowania
instalacji wentylacji pożarowej. Został on doceniony przez uznanych specjalistów z dziedziny projektowania instalacji pożarowej – zarówno
praktyków jak i wykładowców uniwersyteckich.
5.9.1.3.4 WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE
Od początku istnienia głównym źródłem przychodów FLUID DESK Sp. z o.o. jest sprzedaż oprogramowania wzbogacającego narzędzia
CAD w zakresie projektowania instalacji inżynierii sanitarnej i budownictwa pod nazwą handlową FDBES (Fluid Desk Building
Engineering Solutions). Spółka osiąga także przychody z tytułu: sprzedaży poradników do projektowania instalacji wentylacji pożarowej,
prowadzenia szkoleń w zakresie obsługi systemów CAD oraz sprzedaży oprogramowania komplementarnego do FDBES. FLUID DESK Sp.
z o.o. podpisał z firmą Mentor Graphics długoterminową umowę, na podstawie której może dystrybuować produkty MG, na których osiąga
wysoki poziomy marż. Produkty firmy Mentor Graphics są to wysoko zaawansowane oprogramowanie do symulacji numerycznych
wykorzystywane przez producentów w działach R&D oraz projektantów i konsultantów systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Relatywnie duża dywersyfikacja źródeł osiąganych przychodów przyczynia się do zmniejszenia ryzyka działalności operacyjnej Spółki
związanego z pogorszeniem koniunktury na jednym rynku, co z kolei gwarantuje utrzymanie względnie stabilnego poziomu przychodów. W
2009 roku przychody Spółki nieznacznie spadły w stosunku do roku poprzedniego, co wynika między innymi z faktu, że rynek
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oprogramowania FDBES w Polsce został niemal w pełni nasycony. Spółka dostrzegając tę sytuacje podjęła działania zmierzające do
wprowadzenia swojej oferty produktowej na nowe rynki zbytu, w tym szczególnie do krajów Europy Wschodniej. Produkty FLUID DESK
Sp. z o.o. dostępne są obecnie na rynku francuskim oraz węgierskim i słowackim. Rozszerzanie dywersyfikacji geograficznej przychodów,
przyczynia się do obniżania ryzyka związanego z koniunkturą na jednym (krajowym) rynku. W kolejnych latach planowane jest zwiększenie
skali działalności w Krajach Bałtyckich, Ukrainie, Rumunii, Bułgarii oraz w dalszej kolejności w Rosji. Obecnie rynek rosyjski jest wciąż
nienasycony, dzięki czemu możliwe jest zdobycie nowych klientów bez konieczności prowadzenia agresywnej kampanii marketingowej
zmierzającej do odebrania klientów firmom konkurencyjnym. Ekspansja na nowe rynki możliwa jest między innymi dzięki bardzo dobrej
sytuacji finansowej Spółki.
STRUKTURA RODZAJOWA PRZYCHODÓW
Produkt / usługa
Oprogramowanie FDBES
Poradnik
Usługi
Towary i materiały
Razem

2007
750.185
3.340
144.917
312.424
1.210.866

Udział
62,0%
0,3%
12,0%
25,7%
100,0%

2008
857.937
2.650
189.641
130.225
1.180.453

Udział
72,7%
0,2%
16,1%
11,0%
100,0%

2009
785.334
2.342
52.043
328.313
1.168.032

Udział
67,2%
0,2%
4,5%
28,1%
100,0%

2009
1.089.907
78.126
1.168.033

Udział
93,3%
6,7%
100,0%

STRUKTURA GEOGRAFICZNA PRZYCHODÓW
Wartość sprzedaży wg kraju
Polska
Zagranica
Razem

2007
1.117.784
89.742
1.207.526

Udział
92,6%
7,4%
100,0%

2008
1.161.033
19.419
1.180.452

Udział
98,4%
1,6%
100,0%

Niszowy profil działalności FLUID DESK Sp. z o.o. oraz funkcjonowanie w segmencie rynku o wysokiej wartości dodanej umożliwiał
osiąganie wysokiej rentowności, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i netto. W 2009 roku, w którym wyraźnie odczuwalna była
dekoniunktura na rynku, Spółka była w stanie osiągnąć rentowność EBITDA na poziomie 29%, kontynuując inwestycje rozwojowe przy
jednoczesnym zachowaniu płynności finansowej i niskiego poziomu zadłużenia. Świadczy to o dużym uniezależnieniu osiąganych wyników
od koniunktury rynkowej. Niski poziom zadłużenia, wysokie wskaźniki rentowności i płynności wskazują, że FLUID DESK Sp. z o.o. jest
przedsiębiorstwem dojrzałym o ugruntowanej pozycji rynkowej. Sytuacja taka pozwala Spółce na opracowywanie nowych produktów oraz
zdobywanie nowych rynków.
ANALIZA PŁYNNOŚCI
Wskaźnik
Płynność bieżąca
Płynność szybka
Płynność gotówkowa

2007
2,490
2,400
0,780

2008
6,090
5,920
3,770

2009
1,820
1,760
0,320

2008
22,45%
13,83%
20,84%

2009
33,74%
13,49%
19,06%

2008
24,99%
47,24%
13,92%

2009
6,87%
29,17%
1,35%

ANALIZA ZADŁUŻENIA
Wskaźnik
Zadłużenie ogółem
Zadłużenie długoterminowe
Udział zadłużenia w kapitale własnym

2007
33,20%
17,02%
25,68%
ANALIZA RENTOWNOŚCI

Wskaźnik
Rentowność sprzedaży
Rentowność EBITDA
Rentowność kapitału własnego
5.9.2

2007
32,96%
92,08%
66,95%

ANALIZA OTOCZENIA RYNKOWEGO

Spółki portfelowe GREMPCO S.A. prowadzą działalność w obszarach rynkowych ściśle związanych z sektorem budowlanym:
-

CIAT Sp. z o.o. – produkcja elementów instalacji wentylacyjnych i przeciwpożarowych, w tym urządzeń dyfuzji powietrza i
zabezpieczeń przeciwpożarowych i import urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych,
GRYFITLAB Sp. z o.o. – badania technologiczne, klasyfikacyjne oraz okresowe na potrzeby certyfikacji wyrobów budowlanych i
instalacyjnych w zakresie oceny odporności ogniowej, akustyki i aeroakustyki,
FLUID DESK Sp. z o.o. – rozwój narzędzi CAD do projektowania instalacji sanitarnych, w tym: wentylacyjnych, grzewczych,
przeciwpożarowych, gazowych oraz programów klasy B2B dla producentów wyrobów instalacyjnych i budowlanych.

W związku z powyższym, podstawowym czynnikiem kształtującym popyt na produkty każdej ze spółek portfelowych jest kondycja ekonomicznofinansowa sektora budowlanego w Polsce oraz w innych krajach stanowiących obecne lub potencjalne rynki. Z kolei wartość oraz struktura inwestycji

34

DOKUMENT INFORMACYJNY 2011

DOKUMENT
INFORMACYJNY
budowlanych jest ściśle związana z aktualną koniunkturą makroekonomiczną. Poniższy diagram obrazuje wpływ poprawy kondycji gospodarki na
inwestycje w nowe powierzchnie.

POPRAWA
KONDYCJI
FINANSOWEJ
PRZEDSIĘBIORSTW

WZROST WYNAGRODZEŃ

WZROST SIŁY NABYWCZEJ
OBYWATELI

ROZWÓJ HANDLU – WZROST
POPYTU NA ODZIEŻ, AGD,
RTV

WZROST
ZAPOTRZEBOWANIA NA
POWIERZCHNIĘ HANDLOWĄ

WZROST ZATRUDNIENIA

WZROST
ZAPOTRZEBOWANIA NA
POW. BIUROWĄ

ZWIĘKSZONY POPYT NA
BUDYNKI MIESZKALNE

WZROST
ZAPOTRZEBOWANIA NA
NOWE MIESZKANIA

WZROST DOCHODÓW DO
BUDŻETU PAŃSTWA Z
PODATKÓW

INWESTYCJE W OBIEKTY
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

SPADEK RYZYKA
KREDYTOWEGO

NIŻSZE KOSZTY
POZYSKANIA KREDYTÓW

ŁATWIEJSZE FINANSOWANIE
NOWYCH INWESTYCJI
BUDOWLANYCH

Wraz z rozwojem gospodarczym kraju, poprawia się kondycja finansowa przedsiębiorstw, głównie dzięki rosnącemu popytowi wewnętrznemu, co z
kolei przekłada się na wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń. Rosnące wynagrodzenia obywateli, spadek bezrobocia i lepsza ocena zdolności kredytowej
podmiotów Przełożą się na wzrost zapotrzebowania na nowe powierzchnie biurowe. Tym samym poprawa finansów gospodarstw domowych
przyczyni się do większego zapotrzebowania na budynki mieszkalne. Całemu procesowi towarzyszyć będzie wyższa ocena zdolności kredytowej
przedsiębiorstw, co ułatwi dostęp do kredytów inwestycyjnych, dzięki którym możliwe będzie sfinansowanie i realizacja projektów budowlanych.
KONIUNKTURA MAKROEKONOMICZNA
Najnowsze prognozy dynamiki PKB wskazują na szybsze niż oczekiwano wyjście
PKB
z kryzysu gospodarek strefy euro, z którymi Polska jest silnie powiązana, przede
7,0%
wszystkim poprzez znaczną wartość eksportowanych tam towarów (w 2009 roku
5,0%
na strefę euro przypadało 55,9% całkowitej wartości polskiego eksportu, z czego
5,0%
prawie połowa trafiła do Niemiec 1). Stopniowy powrót krajów Europy Zachodniej
3,3%
na ścieżkę wzrostu (o czym mogą świadczyć wyraźne oznaki ożywienia
2,7%
3,0%
gospodarczego w Niemczech 2), dość silny popyt wewnętrzny oraz napływ do
1,5%
1,7%
0,9%
Polski środków finansowanych w ramach funduszy strukturalnych składają się na
0,6%
1,0%
pozytywne prognozy koniunktury gospodarczej w najbliższych latach. O sile
polskiej gospodarki może świadczyć fakt, że w 2009 roku Polska, jako jedyny kraj
2010P
2011P
2008
2009
Unii Europejskiej, osiągnęła dodatnią realną dynamikę wzrostu PKB, -1,0%
potwierdzając swoją przynależność do grona najdynamiczniej rozwijających się
krajów Unii Europejskiej. Zagrożeń dla wzrostu gospodarczego, zarówno w Polsce -3,0%
jak i w Europie Zachodniej, należy upatrywać w nadmiernym deficycie finansów
-4,1%
publicznych, mogącym doprowadzić do destabilizacji systemu finansowego, co -5,0%
jednak wydaje się mało prawdopodobne. Działalność spółek portfelowych
KRAJE STREFY EURO
POLSKA
GREMPCO S.A. skoncentrowana jest obecnie na rynku krajowym, jednak w
planach rozwojowych zakłada się wejście na nowe rynki zbytu. Docelowo CIAT Sp. z o.o. planuje wprowadzić swoje produkty na rynki krajów
Europy Środkowo-Wschodniej o obiecujących perspektywach wzrostu gospodarczego, rosnącym zapotrzebowaniu na nowoczesne powierzchnie oraz
mniejszej liczbie i niższym poziomie technologicznym konkurencyjnych firm niż w Europie Zachodniej.
Dynamika PKB Bułgarii

0,05

0,1

Dynamika PKB Ukrainy

0,06

0,04

0,04

0,05

0,03
0,02

0,02

0

0,01
0
-0,01

2009

2010 P

2011 P

2012 P

-0,02

-0,05

2009

2010 P

2011 P

2012 P

-0,04

0,06

Dynamika PKB Słowacji

-0,06

-0,2

-0,08

0,05

0,04

-0,05

2009

2010 P

2011 P

2012 P

-0,2

-0,06

2

2011 P

2012 P

0,06

Dynamika PKB Węgier

2010 P

2011 P

2012 P

0,02
0
-0,02

2009

2010 P

2011 P

2012 P

-0,04
-0,15

-0,04

1

-0,1

2010 P

0,04
2009

0
-0,02

Dynamika PKB Litwy

0

0,02

2009

-0,04

-0,15

-0,05
-0,06

0
-0,02

-0,1

-0,03

Dynamika PKB Rumunii

-0,06
-0,08

Dane Głównego Urzędu Statystycznego.
W II kwartale 2010 roku niemiecki PKB wzrósł o 4,1% r/r, co stanowi najlepszy wynik gospodarki tego kraju od 23 lat [za]: Niemiecka
gospodarka rośnie w siłę, Wprost24, 24 sierpnia 2010 roku.
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tys. m2

powierzchnia niewykorzystana

SEKTOR BUDOWLANY
Polski sektor budowlany w 2009 roku rozwijał się nieco wolniej niż w latach poprzednich. W 2009 roku oddano do użytkowania o 13% mniej
budynków niż w 2008 roku. W efekcie międzynarodowego kryzysu finansowego wiele inwestycji budowlanych zostało wstrzymanych z powodu
zaostrzenia warunków kredytowania. Według prognoz dynamika produkcji sprzedanej budownictwa w Polsce w 2010 roku wyniesie 4,4% w
stosunku do 3,7% w roku poprzednim. Początki powrotu koniunktury na rynku
Wydane pozwolenia na budowę
budowlanym związane są między innymi z pewną stabilizacją na rynkach finansowych
oraz bardziej liberalną polityką kredytową banków. Tańszy pieniądz bankowy
108 000
umożliwia finansowanie inwestycji budowlanych, a szerzej dostępne kredyty hipoteczne
105 443
106 000
przekładają się na wzrost popytu na nieruchomości mieszkaniowe. W pierwszym
104
000
półroczu 2010 roku na rynku budowlanym można było zaobserwować stopniowe
ożywienie wynikające między innymi z poprawy sytuacji makroekonomicznej kraju.
102 000
O poprawie koniunktury w tym sektorze świadczy wzrost liczby wydanych pozwoleń na
100 000
97 749
budowę w pierwszym półroczu 2010 roku o 2,5% w stosunku do analogicznego okresu
98 000
roku poprzedniego. Międzynarodowe firmy doradcze specjalizujące się w rynku
95 373
96 000
nieruchomości oceniają, że w Polsce wciąż są znaczne możliwości wzrostu podaży
94 000
nowoczesnych powierzchni biurowych, handlowych oraz przemysłowych. Oznacza to
92 000
dobrą długoterminową perspektywę dla producentów elementów instalacji
90 000
wentylacyjnych i przeciwpożarowych, które znajdują najszersze zastosowanie w
obiektach przeznaczonych do wymienionych celów. Spowolnienie gospodarcze
I półrocze 2008
I półrocze 2009
I półrocze 2010
spowodowane globalnym kryzysem finansowym oraz idące za tym pogorszenie się
sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, wpłynęło na spadek
Powierzchnie biurowe w najwiekszych miastach w
popytu na powierzchnie biurowe. Wzrost wskaźnika pustostanów i
Polsce
3 500
25%
zaostrzenie warunków kredytowania inwestycji w tego rodzaju
powierzchnie przełożyły się na wstrzymanie lub rezygnację z licznych
3 000
projektów budowlanych. Ocenia się, że wzrost zapotrzebowania na
3100
20%
powierzchnie biurowe wskutek poprawy kondycji gospodarki
2 500
spowoduje wyczerpanie wolnych zasobów powierzchni do 2011 roku.
15%
2 000
Prognozuje się, że nowe inwestycje w budynki biurowe rozpoczną się
w latach 2012 – 2013. Znacznie niższe niż w Warszawie zasoby
1 500
10%
nowoczesnych powierzchni biurowych w dynamicznie rozwijających
1 000
się miastach regionalnych, pozwalają spodziewać się nawet szybszego
5%
rozpoczęcia niektórych inwestycji. Oczekuje się przy tym, że idący w
500
parze z rozwojem polskiej gospodarki systematyczny wzrost siły
330
300
270
200
230
180
nabywczej ludności spowoduje dalszy napływ inwestycji w
0
0%
nowoczesne powierzchnie handlowe. Podobnie jak w przypadku
Warszawa
Wrocław
Katowice
Łódź
powierzchni biurowych, należy się spodziewać lokowania inwestycji w
Zasób powierzchni biurowych
Wskaźnik pustostanów
miastach regionalnych, z których za najmniej nasycone uznaje się rynki
aglomeracji Katowickiej, Krakowa, Łodzi oraz Szczecina. Duży
potencjał rozwoju nowoczesnych centrów handlowych posiada również wiele miast średniej wielkości. Znaczny wskaźnik pustostanów w przypadku
powierzchni magazynowych świadczy o negatywnej perspektywie rozwoju tego rynku w najbliższym okresie.
Miasto /
Obszar miejski
Warszawa
Polska Centralna
Górny Śląsk
Poznań
Wrocław
Trójmiasto
Kraków
Szczecin

Miasto /
Obszar miejski
Warszawa
Górny Śląsk
Wrocław
Poznań
Trójmiasto
Kraków
Łódź
Szczecin

Całkowita powierzchnia
magazynowa (m2)
2.405.000
875.000
1.119.000
766.000
593.000
102.000
68.000
41.000

udział
40,3%
14,7%
18,7%
12,8%
9,9%
1,7%
1,1%
0,7%

Całkowita powierzchnia
handlowa Powierzchnia w budowie
(GLA - m2)
(m2)
1.300.000
28.000
815.000
170.000
520.000
510.000
490.000
50.000
438.000
13.400
409.000
100.000
200.000
57.000

Wskaźnik
pustostanów
20,2%
18,2%
16,8%
13,9%
17,8%
1,4%
10,3%
93,6%
Powierzchnia najmu
brutto na 1000
mieszkańców (m2)
760
370
800
900
650
580
550
500

Powierzchnia w budowie
(m2)
28.000
17.000
10.400
20.665
41.900
Przeciętne
wynagrodzenie w 2009r.
(zł/miesiąc)
4.603,26
4.090,32
3.556,10
3.668,55
3.906,06
3.423,56
3.159,24
3.472,49

Ocenia się, że oprócz powierzchni będących obecnie w budowie można się spodziewać praktycznie jedynie inwestycji dostosowanych do potrzeb
konkretnych najemców. Średnio- i długoterminowe perspektywy rynków kluczowych dla spółek portfelowych GREMPCO S.A. należy bez wątpienia
uznać za dobre, jednak w najbliższych latach trudno oczekiwać powrotu koniunktury z lat 2004 – 2008. Lata 2011 – 2012 będą zatem czasem, w
którym przewagi konkurencyjne spółek GREMPCO S.A. okażą się szczególnie istotne w zdobywaniu klientów. Ekspansja na rynku krajowym i
zagranicą (w krajach o zbliżonych do Polski możliwościach rozwojowych) oraz budowanie dobrych relacji z inwestorami budowlanymi i
wykonawcami w okresie relatywnie słabej koniunktury może przełożyć się na skokowy wzrost przychodów w momencie boomu na rynku
budowlanym.

36

DOKUMENT INFORMACYJNY 2011

DOKUMENT
INFORMACYJNY
5.9.2.1
ANALIZA OTOCZENIA BLIŻSZEGO SPÓŁKI CIAT SP. Z O.O.
W 2008 roku (najnowsze dostępne dane dla branży), CIAT Sp. z o.o. osiągnęła najwyższą marżę EBIT 3 spośród obecnych w Polsce firm
produkcyjnych o zbliżonym profilu działalności. Wysoka rentowność Spółki na poziomie operacyjnym wynikała z efektywnej gospodarki kosztowej
oraz właściwej polityki cenowej. CIAT Sp. z o.o. posiada również znaczną przewagę nad pozostałymi podmiotami w zakresie potencjału do
wprowadzania innowacji produktowych umożliwiających osiąganie wyższych marż, mimo niższego wolumenu sprzedaży. Większy wolumen
realizowanej sprzedaży może umożliwić osiągnięcie korzyści skali i dalszy wzrost rentowności Spółki. Należy zwrócić uwagę na fakt, że specyfika
sektora – produkcja wysoce zaawansowanych wyrobów – wymaga ponoszenia znacznych nakładów inwestycyjnych na początku działalności, co
stanowi istotną barierę wejścia dla nowych konkurentów. Dodatkowo warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia tego typu działalności jest posiadanie
wysoko wyspecjalizowanej kadry, która dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Nie bez znaczenia jest fakt, że średni cykl życia produktu
wynosi około 5 lat, co w związku z dużymi nakładami na rozwój, badania i dopuszczenie do stosowania nowych wyrobów, wymaga odpowiednio
dużej skali działalności dla zachowania odpowiednio wysokich wskaźników marż.
Firma

CIAT

Frapol
BerlinerLuft
SMAY
Razem branża

Przychody ze sprzedaży
(tys. złotych)

EBIT
(tys. złotych)

Marża EBIT

44.781
69.600
32.405
165.286

2.735
4.103
1.440
10.086

6,11%
5,90%
4,44%
6,10%

18.500

1.808

9,77%

CZYNNIKI PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ
Do kluczowych czynników przewagi konkurencyjnej CIAT Sp. z o.o. zaliczyć należy:
unikalną technologię i kompetencje w skali Europy Środkowo – Wschodniej – Spółka jest jedynym producentem zabezpieczeń
przeciwpożarowych oraz urządzeń dyfuzji powietrza w tej części Europy, który w pełni zintegrował procesy produkcji z systemem
informacyjnym udostępniając informacje o wyrobach w formie parametrycznego konfiguratora wariantów CAD, który udostępniany
partnerom biznesowym tj. biurom projektowym i firmom instalacyjnym,
wizerunek marki GRYFIT jako „premium brand” kojarzonej z wysoką jakością i innowacyjnością – zdolność do konkurencji na rynku
światowym dzięki możliwości tworzenia kompleksowych rozwiązań i produktów w jakości premium dostosowanych do indywidualnych
potrzeb nawet najbardziej wymagających klientów,
wartość dodaną dla klienta, który kupuje zintegrowany system kompleksowych rozwiązań zapewniających komfort mikroklimatyczny i
bezpieczeństwo, a nie tylko pojedyncze urządzenia,
elastyczność i konfigurowalność procesu produkcyjnego dzięki najnowocześniejszej linii produkcyjnej w Europie Środkowo –
Wschodniej, umożliwiającej szybką realizację dużych zamówień.

−

−
−
−

5.9.2.2

ANALIZA OTOCZENIA BLIŻSZEGO SPÓŁKI GRYFITLAB SP. Z O.O.

DEFINICJA RYNKU I JEGO SPECYFIKA

GRYFITLAB Sp. z o.o. to laboratorium badawczo - rozwojowe prowadzące działalność w trzech obszarach rynkowych (badania ogniowe, badania
akustyczne oraz badania komfortu wnętrza). Funkcjonowanie Spółki oraz stanowiących jej bezpośrednią konkurencję państwowych laboratoriów
B+R wiąże się z następującymi aspektami:
wykonywanie badań certyfikacyjnych wymaga posiadania akredytacji wydanej przez Polskie Centrum Akredytacji. Świadczenie usług dla
podmiotów zagranicznych wiąże się z koniecznością uzyskania autoryzacji Ministerstwa Infrastruktury RP, które następnie występuje do
Komisji Europejskiej o notyfikację, czyli uznanie zgodności kompetencji i standardów laboratorium za zgodne z przepisami wspólnotowymi,
akredytacja PCA umożliwia danemu laboratorium B+R wydawanie certyfikatów krajowych potwierdzających parametry danego wyrobu.
Uzyskanie notyfikacji Komisji Europejskiej pozwala na wykonywanie badań potwierdzających zgodność danego produktu z wymaganiami
dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej, dotyczących bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, a
także oznaczenie produktu znakiem CE,
w akredytacji PCA szczegółowo określa się zakres wykonywanych badań, w tym: obiekt / grupę obiektów, badaną cechę i metody badawcze, a
także normy / udokumentowane procedury badawcze. Zakres akredytacji może być poszerzany w miarę wdrażania przez jednostkę B+R
określonych procedur,
w odróżnieniu od pozostałych państw członkowskich UE, certyfikacja produktów przeznaczonych na rynek niemiecki wymaga zapewnienia
zgodności procedur badawczych z normami DIN (Deutsches Institut für Normung). Obecnie żadne z polskich laboratoriów B+R nie posiada
takich możliwości,
długi czas oczekiwania na wydanie powyższych uprawnień formalnych oraz konieczność spełnienia szeregu bardzo szczegółowych wymagań
stanowią znaczne bariery wejścia do sektora. Rozpoczęcie działalności w omawianej branży wymaga dokonania inwestycji o znaczącej wartości
w odpowiednie pomieszczenia i aparaturę badawczą, zapewnienia finansowania działalności jednostki w okresie uzyskiwania uprawnień
formalnych oraz do momentu uzyskania rentowności, a także pozyskanie oraz utrzymanie wysoko wykwalifikowanej kadry naukowobadawczej. W związku z powyższym napływ nowych podmiotów do sektora w praktyce jest znikomy,
przy wyborze laboratorium B+R potencjalni klienci krajowi kierują się przede wszystkim zdolnością danej jednostki do wykonania konkretnych
badań (posiadana infrastruktura oraz uprawnienia) oraz ich ceną. Istotne znaczenie posiada również możliwie szybki termin przeprowadzenia
badań i przekazania ich rezultatów. W dalszej kolejności liczy się dokładność badań, chociaż często za jej potwierdzenie uznaje się posiadanie
akredytacji PCA. Lokalizacja danej jednostki badawczej jest w praktyce najmniej istotna spośród wymienionych czynników,
klienci zagraniczni przywiązują uwagę przede wszystkim do dokładności prowadzonych badań. W dalszej kolejności istotna jest cena oraz czas
oczekiwania na badanie oraz jego wyniki,
ceny omawianych badań w Polsce kształtują się na poziomie nawet 50% niższym niż w krajach Europy Zachodniej, co powoduje, że wejście na
te rynki jest potencjalnie bardzo atrakcyjnym kierunkiem rozwojowym,

−
−

−
−
−

−

−
−

3

EBIT (ang. Earnings Before Interest and Taxes) = zysk (strata) z działalności operacyjnej; Marża EBIT = EBIT / Przychody ze sprzedaży.
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CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE POPYT

Popyt na badania prowadzone w laboratoriach B+R, zgłaszany przez producentów materiałów i urządzeń wykorzystywanych w budownictwie,
kształtuje się przede wszystkim pod wpływem ich skłonności do opracowywania nowych produktów, która ściśle wiąże się z następującymi
czynnikami:
sytuacją ekonomiczno-finansową spółek i poziomem wolnych środków, które mogą być przeznaczone na badania i rozwój,
bieżącą sytuacją oraz oceną przyszłej koniunktury w budownictwie,
natężeniem konkurencji w branży producentów materiałów budowlanych (i sektorach pokrewnych),
innowacyjnością produktową podmiotów z danej branży.

−
−
−
−

Pewien wpływ na popyt na omawiane badania mają również zmiany wymagań wobec produktów dopuszczanych na rynek. W związku z trwającym
w Polsce procesem harmonizacji norm zgodnie z dyrektywami UE należy się spodziewać wzrostu zapotrzebowania na usługi jednostek B+R.
SYTUACJA W BRANŻY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Wysokie marże (średnia marża netto dla branży w 2008 roku - 9,48%4) oraz coraz lepsze możliwości eksportowe po akcesji Polski do Unii
Europejskiej spowodowały dynamiczny rozwój branży materiałów budowlanych. Zwiększenie się liczby firm konkurujących nie tylko na rynku
krajowym, ale również na bardziej wymagających rynkach Europy Zachodniej, spowodowało wzrost presji konkurencyjnej oraz przywiązywanie
coraz większej wagi do pozacenowych aspektów produktów, takich jak jakość, funkcjonalność i innowacyjność. Osłabienie koniunktury w
budownictwie, związane z globalnym kryzysem finansowym zapoczątkowanym w 2008 roku, spowodowało spadek popytu na materiały budowlane.
Przychody spółek z sektora w 2009 roku spadły średnio o 6,74% w porównaniu do roku poprzedniego, co wpłynęło na dalsze zaostrzenie się
konkurencji. Prognozy wskazują na możliwość powrotu koniunktury w 2011 roku. Należy się spodziewać, że sygnały świadczące o poprawie
perspektyw rynkowych w najbliższym czasie przełożą się na istotny wzrost zapotrzebowania producentów na badania B+R, ponieważ będą oni dążyli
do rozpoczęcia sprzedaży nowych, certyfikowanych produktów już w pierwszej fazie wzrostu popytu na materiały budowlane.
KONKURENCJA

Niszowy profil działalności GRYFITLAB Sp. z o.o. powoduje, że za bezpośrednią konkurencję Spółki w Polsce należy uznać zaledwie kilka
podmiotów. W poniższej tabeli zestawiono jednostki, które dzięki posiadanej infrastrukturze i urządzeniom są w stanie wykonywać badania w
obszarach działalności Spółki. W zakresie badań ogniowych Spółka konkuruje wyłącznie z ITB w Warszawie oraz CTO w Gdańsku. Żadna inna
spółka w Polsce nie posiada obecnie pieca do badań ogniowych, ani akredytacji PCA. Wymienione podmioty oferują szerszy zakres usług
badawczych niż GRYFITLAB Sp. z o.o., jednak koncentracja Spółki na kluczowych segmentach rynku przyczynia się do osiągnięcia przez nią
znacznie wyższych poziomów rentowności. Już w 2009 roku, w którym nie posiadano akredytacji na badania akustyczne i w niecały rok po
uzyskaniu akredytacji na badania ogniowe, GRYFITLAB Sp. z o.o. osiągnęła znacznie wyższy wskaźnik rentowności sprzedaży niż firmy
konkurencyjne - 10,4% (przy znacznie niższym poziomie obrotów, co pozwala wnioskować, że poziom rentowności będzie wzrastał wraz ze
wzrostem przychodów). Według analiz Zarządu Spółki przewagi konkurencyjne i wysoka efektywność procesów w GRYFITLAB Sp. z o.o. już w
najbliższych latach powinny umożliwić osiągnięcie marży operacyjnej na poziomie ponad 45%.
Wybrane dane finansowe za 2008 r. (tys. złotych)
Rodzaje badań

Aktywa Przychody

Zysk
netto

Instytut
Techniki
Budowlanej w
Warszawie

* ogniowe
* akustyczne
* podłoża budowlanego
* betonu
* fizyki cieplnej, instalacji sanitarnych i
środowiska
* konstrukcji i elementów budowlanych
* materiałów budowlanych
* okuć i ślusarki budowlanej
* sygnalizacji, automatyki pożarowej i
instalacji elektrycznych
* łączników i wyrobów budowlanych

138.371

83.530

4.591

0,6%

5,5%

3,3%

Centrum
Techniki
Okrętowej w
Gdańsku

* ogniowe
* drgań
* hałasu
* materiałów i tworzyw sztucznych
* metali, korozji i złączy spawanych
* modelowe
* ochrona przed korozją, porastaniem
* ochrona środowiska
* projektowanie statków

48.103

27.875

1.790

5,5%

6,4%

3,7%

Instytut
Techniki
Cieplnej w
Łodzi

* akustyczne
* układów regulacji turbin
* termowizyjne

9.584

5.057

-1.625

-31,7%

-32,1%

-17,0%

CZYNNIKI PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

Do najważniejszych czynników przewagi konkurencyjnej GRYFITLAB Sp. z o.o. zaliczyć należy:

4

Polish Construction Materials Report, IntelliNews, June 2009
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Rentowność Rentowność
sprzedaży
netto

ROA

DOKUMENT
INFORMACYJNY
−
−
−
−
−
−

najnowocześniejszą aparaturę badawczą w Polsce – m.in. uniwersalny piec do badań ogniowych, urządzenia do badań akustycznych i
mikroklimatycznych,
najkorzystniejsze parametry infrastruktury badawczej w Polsce – największy w Polsce uniwersalny piec do badań ogniowych oraz
największe komory pogłosowe do badań akustycznych umożliwiają GRYFITLAB Sp. z o.o. wykonywanie badań znacznie większych
obiektów niż konkurencja,
najkrótszy okres oczekiwania na badania w Polsce – Spółka wykonuje badania oraz dostarcza szczegółowe raporty nawet kilkukrotnie
szybciej niż konkurencja. W przypadku serii badań objętych abonamentem dotrzymanie terminów badań zagwarantowane jest pod
rygorem kar umownych,
najwyższą rentowność spośród polskich laboratoriów badawczych działających w zbliżonych obszarach rynku,
nowoczesny system informatyczny zintegrowany z aparaturą badawczą, który usprawnia proces przetwarzania danych oraz znacznie
skraca czas generowania raportów z badań,
korzystną lokalizację - odległość około 180 km od Berlina stwarza duże możliwości pozyskiwania klientów zagranicznych,
ugruntowaną pozycję na niszowym rynku o wysokich barierach wejścia związanych m.in. z koniecznością opanowania procesu
technologicznego oraz uzyskania uprawnień formalnych, takich jak akredytacja PCA.

5.9.2.3

ANALIZA OTOCZENIA BLIŻSZEGO SPÓŁKI FLUID DESK SP. Z O.O.

SPECYFIKA I TRENDY NA RYNKU

Obszar rynkowy, na którym Spółka prowadzi działalność charakteryzuje się następującymi cechami:
−
−

−
−

produkty oferowane przez FLUID DESK Sp. z o.o. to oprogramowanie rozbudowujące możliwości projektowe systemów CAD
(Computer Aided Design), które wykorzystywane są przede wszystkim w sektorze budowlanym, co powoduje pewną zależność
przychodów Spółki od aktualnej koniunktury w budownictwie,
rynek oprogramowania do projektowania instalacji w oparciu o platformę AutoCAD jest w Polsce praktycznie nasycony i nie ma
znacznych możliwości zwiększenia liczby sprzedawanych licencji (podmiotem dominującym na rynku jest FLUID DESK Sp. z o.o.).
Możliwości wzrostu przychodów na krajowym rynku stwarza rozwój oprogramowania opartego o platformy kilkukrotnie tańsze niż
AutoCAD (Bricscad, G-star cad), które znajdują się w zasięgu większej liczby biur projektowych. Na rynku polskim wciąż występuje
dość liczna grupa podmiotów (ok. 600), które nie posiadają żadnej aplikacji do projektowania instalacji sanitarnych i mogłyby zakupić
tego rodzaju oprogramowanie,
relatywnie wysokie nasycenie rynku w Polsce sprowadza politykę konkurencji na grunt jakości, wygody użytkowania i kompleksowości
rozwiązań projektowych,
rynki krajów Europy Zachodniej cechują się dość wysokim nasyceniem. Zauważalna jest natomiast możliwość wykreowania tego rynku
w krajach Europy Wschodniej, które wciąż są mało rozwinięte Obecny poziom rozwoju tych krajów porównywalny jest do tego sprzed
kilku lat w Polsce. Przypuszczać można zatem, że w najbliższym czasie, w krajach Europy Wschodniej, produkty oferowane przez
FLUID DESK Sp. z o.o. spotkają się z równie wysokim zainteresowaniem producentów, co w Polsce. Z kolei wykorzystanie
sprawdzonego już modelu biznesowego, pozwoli na osiągnięcie dominującej pozycji na tamtejszych rynkach.

POZYCJA KONKURENCYJNA FLUID DESK SP. Z O.O.

Spółka FLUID DESK Sp. z o.o. posiada dominującą pozycję na rynku krajowym w segmencie oprogramowania do projektowania instalacji
wentylacyjnych i przeciwpożarowych. Spośród innych producentów oprogramowania istotną część rynku zdobyła firma Lindab (producent
CadVent), jednak jej kluczowy produkt w ciągu ostatnich 5 lat był stopniowo wypierany z rynku przez oprogramowanie FLUID DESK Sp.
o.o. z uwagi na niższą funkcjonalność.

UDZIAŁ W RYNKU W 2005 R. (LICZBA
SPRZEDANYCH LICENCJI)

550

600

Ventpack - element
pakietu FDBES
CAD Vent
250

1450

UDZIAŁ W RYNKU W 2010 R. (LICZBA
SPRZEDANYCH LICENCJI)

Inne

200

Brak aplikacji
250
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Ventpack - element
pakietu FDBES
CAD Vent
Inne
1500

Brak aplikacji

200

Do najważniejszych czynników przewagi konkurencyjnej FLUID DESK Sp. z o.o. należą:
−
dominująca pozycja na polskim rynku oprogramowania CAD do projektowania instalacji sanitarnych – z oprogramowania Fluid Desk
Sp. z o.o. korzysta większość funkcjonujących w Polsce biur projektowych zajmujących się projektowaniem instalacji sanitarnych.
Wielu projektantów jest przyzwyczajonych do korzystania z oprogramowania Spółki i nie odczuwa potrzeby poszukiwania innych
produktów tego typu,
−
intuicyjność i wszechstronność produktów – wygodny i przejrzysty interface użytkownika sprawia, że korzystanie oraz poznawanie
oprogramowania Spółki jest prostsze niż w przypadku konkurencyjnych produktów,
−
znaczna przewaga cenowa nad zagranicznymi producentami rozwiązań substytucyjnych wobec oprogramowania Spółki – produkty
konkurencji są nawet dziesięciokrotnie droższe, co sprawia, że mają oni małe możliwości wejścia na polski rynek. Z kolei FLUID
DESK Sp. z o.o. posiada dzięki temu duży potencjał ekspansji zagranicznej,
−
nieustanny kontakt z klientem – pozostawanie w bliskim kontakcie z klientem pozwala Spółce na bieżąco udoskonalać oferowane
produkty dostosowując je do zmieniających się potrzeb rynku,
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współpraca z producentami urządzeni w zakresie dystrybucji i promocji oprogramowania, co pozwala znacznie ograniczyć koszty
sprzedaży.

5.9.3
STRATEGIA ROZWOJU SPÓŁEK PORTFELOWYCH GREMPCO S.A.
Spółka GREMPCO S.A. jest podmiotem skupiającym działalność trzech spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Profil działalności
każdej z przedstawionych firm różni się pomimo silnych związków zachodzących między tymi przedsiębiorstwami. Sytuacja taka
przyczynia się do konieczności sformułowania odmiennych planów strategicznych dla każdego podmiotu.
CIAT SP. Z O.O.

Spółka zamierza kontynuować dynamiczny rozwój w oparciu o wypracowany i sprawdzony model biznesowy. Kluczowym elementem
strategii Spółki będzie zdobywanie rynków zagranicznych dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu z zakresu m.in. potrzeb i oczekiwań
poszczególnych grup klientów, procesu technologicznego, organizacji i zarządzania produkcją, efektywności kosztowej oraz dystrybucji.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Dywersyfikacja rynków sprzedaży – wzrost eksportu do poziomu około 30 – 40% przychodów,
Osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na poziomie około 50 mln złotych,
Dywersyfikacja produktowa – rozszerzenie gamy produktów możliwych do produkcji na podstawie obecnej infrastruktury oraz
wykorzystanie synergii produktowych. Szersza oferta produktowa, oprócz większej odporności poziomu przychodów na wahania
koniunktury stwarza możliwości zwiększenia sprzedaży w Polsce oraz ułatwia wejście na rynki zagraniczne,
Kontynuowanie strategii sprzedaży opartej o innowacyjne produkty o wysokiej wartości dodanej.
Optymalizacja zintegrowanego systemu informacyjnego SAP w Dziale Produkcji w obszarze stanowisk montażowych i w zakresie
gospodarki materiałowej,
Dostosowanie procedur Systemu Zarządzania Jakością oraz systemu informacyjnego SAP do wymagań klientów eksportowych.
Wzrost udziału sprzedaży eksportowej w przychodach Spółki do około 10 – 15 % w ciągu najbliższego roku,
Weryfikacja zagranicznych dealerów CIAT (Francja), w Rumunii, Bułgarii, Czechach oraz na Węgrzech pod kątem możliwości
nawiązania współpracy,
Zacieśnianie współpracy z partnerskim dystrybutorem na Litwie,
Rejestracja Gryfit GmbH – dystrybutora CIAT Sp. z o.o. w Niemczech,
Zakończenie negocjacji i zdefiniowanie warunków współpracy z partnerem na Ukrainie.

GRYFITLAB SP. Z O.O.

Spółka zamierza kontynuować dynamiczny rozwój w oparciu o posiadane przewagi technologiczne oraz niszowy na polskim rynku profil
działalności. Dodatkowy wzrost przychodów zapewnią badania wykonywane dla klientów zagranicznych. Prowadzenie działalności
gospodarczej w Polsce umożliwia sprzedaż usług badawczych po znacznie niższych cenach niż w krajach Europy Zachodniej, podczas gdy
standard jakościowy badań Spółki jest niejednokrotnie wyższy niż na Zachodzie.
−
−
−

Wzrost sprzedaży usług dla klientów zagranicznych w oparciu o notyfikację Komisji Europejskiej w zakresie badań ogniowych i
akustycznych,
Podpisanie porozumienia z niemieckim instytutem , które umożliwi sprzedaż usług na rynku niemieckim lub samodzielne
rozszerzenie zakresu akredytacji o badania zgodne z normami DIN,
Rozszerzanie zakresu akredytacji PCA o 2 – 3 badania rocznie.

FLUID DESK SP. Z O.O.

Kluczowe założenia strategii rozwojowej FLUID DESK Sp. z o.o. dotyczą ekspansji na rynkach zagranicznych z wykorzystaniem
współpracy z producentami urządzeń oraz poszerzania oferty produktowej, dzięki dostosowaniu flagowych produktów do środowiska
różnych platform projektanckich.
−
−
−
−

Zwiększenie sprzedaży produktów na dotychczasowych rynkach,
Wejście na nowe rynki – w szczególności litewski, łotewski, estoński, ukraiński, rumuński, bułgarski oraz rosyjski,
Zapewnienie kompatybilności oprogramowania FDBES z platformami innymi niż AutoCAD (np. Bricscad, G-star) – kilkukrotnie
niższa cena podstawowego oprogramowania umożliwi wzrost sprzedaży oraz znacznie zwiększy potencjał ekspansji zagranicznej
Spółki,
Ciągłe udoskonalanie produktów w odpowiedzi na ewoluujące potrzeby klientów i rozwój technologii.

5.10
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI EMITENTA WYNIKAJĄCY ZE STATUTU
Pomimo specjalizacji opisanej we wcześniejszej części dokumentu, Statut przewiduje znacznie szerszy katalog czynności wykonywanych
przez Spółkę, co w razie konieczności umożliwi szybkie dostosowanie się do potrzeb rynku lub rozwój zakresu działalności bez
konieczności zmiany przedmiotu działalności Spółki. Zgodnie z §6 Statutu GREMPCO S.A, przedmiotem działania Spółki jest:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,
produkcja urządzeń elektrycznych,
produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowanych,
naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,
sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt,
sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
transport drogowy towarów,
magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
działalność wydawnicza,
działalność usługowa w zakresie informacji,
działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
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−
−
−
−
−
−
−
−

pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,
badania naukowe i prace rozwojowe,
reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
działania w zakresie specjalistycznego projektowania,
działalność związana z tłumaczeniami,
wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
działalność wspomagająca edukację.

5.11

OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH EMITENTA, W TYM INWESTYCJI
KAPITAŁOWYCH, ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM ZAMIESZCZONYM W
DOKUMENCIE INFORMACYJNYM
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w dokumencie informacyjnym za 2009 rok, GREMPCO S.A. oraz jej
spółki zależne nie przeprowadziły znaczących inwestycji krajowych bądź zagranicznych. Jednocześnie ze względu na duży potencjał
rozwoju rynku wyrobów budowlanych w Polsce oraz rynku oprogramowania CAD w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Emitent
planuje w najbliższej przyszłości dokonać znaczących inwestycji prowadzących do rozwoju działalności w tych krajach. Dodatkowo Emitent
realizuje założenia strategii umożliwiające rozwój działalności na rynku niemieckim.
5.12

INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UPADLOŚCIOWYM, UKŁADOWYM
LUB LIKWIDACYJNYM
Wobec Emitenta nie zostało wszczęte żadne postępowanie: upadłościowe, układowe ani likwidacyjne.
5.13

INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UGODOWYM, ARBITRAŻOWYM
LUB EGZEKUCYJNYM, JEŻELI WYNIK TYCH POSTĘPOWAŃ MA LUB MOŻE MIEĆ ISTOTNE ZNACZENIE DLA
DZIAŁALNOŚCI EMITENTA
Emitent nie uczestniczy w postępowaniu ugodowym lub arbitrażowym. Wobec Emitenta nie zostało wszczęte żadne postępowanie
egzekucyjne.
5.14

INFORMACJA NA TEMAT WSZYSTKICH INNYCH POSTĘPOWAŃ PRZED ORGANAMI RZĄDOWYMI,
POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH LUB ARBITRAŻOWYCH, WŁĄCZNIE Z WSZELKIMI POSTĘPOWANIAMI W TOKU,
ZA OKRES OBEJMUJĄCY CO NAJMNIEJ OSTATNIE 12 MIESIĘCY, LUB TAKIMI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ
WEDŁUG WIEDZY EMITENTA, A KTÓRE TO POSTĘPOWANIA MOGŁY MIEĆ LUB MIAŁY W NIEDAWNEJ
PRZESZŁOŚCI, LUB MOGĄ MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ EMITENTA, ALBO
ZAMIESZCZENIE STOSOWNEJ INFORMACJI O BRAKU TAKICH POSTĘPOWAŃ
Wobec Emitenta nie toczą się żadne inne postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowe i arbitrażowe.
5.15

ZOBOWIĄZANIA EMITENTA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ WOBEC
POSIADACZY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, KTÓRE ZWIAZANE SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI Z
KSZTAŁTOWANIEM SIĘ JEGO SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ

Dnia 31 grudnia 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GREMPCO S.A. podjęło uchwałę Nr 1 w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz zwykłych na okaziciela serii H z wyłączeniem
prawa poboru. Podwyższenie kapitału zakładowego ma nastąpić:
− w ramach objęcia przez Mariusza Jędrzejewskiego akcji zwykłych na okaziciela serii G w liczbie 565.000 (słownie: pięćset
sześćdziesiąt pięć tysięcy) w zamian za wkład niepieniężny w postaci 74 (słownie: siedemdziesięciu czterech) udziałów w spółce z
ograniczoną odpowiedzialnością – GRYFITLAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łozienicy (wpisanej
do Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 236527),
− w ramach objęcia przez Balinta Pete akcji zwykłych na okaziciela serii G w liczbie 224.000 (słownie: dwieście dwadzieścia cztery
tysiące) w zamian za wkład niepieniężny w postaci 7 (słownie: siedmiu) udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – FLUID
DESK Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 113468),
w ramach subskrypcji prywatnej, przewidzianej przez art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcjom serii G nie przyznano
szczególnych uprawnień. Cena emisyjna akcji serii G została ustalona na poziomie 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy).
Podwyższenie kapitału zakładowego, w ramach emisji akcji serii H, nastąpi w ten sposób, że akcje zwykłe na okaziciela serii H zostaną
zaoferowane osobom wykonującym funkcje zarządzające, kierownicze bądź menedżerskie w spółkach portfelowych GREMPCO S.A.
w liczbie nie wyższej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) podmiotów, w ramach subskrypcji prywatnej, przewidzianej przepisem art. 431 § 2
pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcjom serii H nie będą przyznane szczególne uprawnienia. Cena emisyjna akcji serii H zostanie
ustalona przez Zarząd Spółki. Akcje zwykłe na okaziciela serii H zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed
zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Umowy objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H powinny być zawarte przez
Spółkę w terminie do dnia 31 maja 2011 r.
Akt notarialny zawierający uchwały w sprawie podwyższenia kapitału w ramach emisji akcji serii G oraz H zostały załączone do niniejszego
Dokumentu Informacyjnego w pkt. 7.8.
W dniu 10 lutego 2011 roku, pomiędzy Mariuszem Jędrzejewskim a GREMPCO S.A. oraz pomiędzy Balintem Pete a GREMPCO S.A.
doszło do zawarcia umów zbycia udziałów w ramach objęcia akcji serii G GREMPCO S.A., według następujących zasad:
− Mariusz Jędrzejewski przeniósł na rzecz GREMPCO S.A. 74 (słownie: siedemdziesiąt cztery) udziały w GRYFILAB Sp. z o.o. w
zamian za objęcie 565.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii G GREMPCO S.A., po cenie emisyjnej 1,50 zł każda. Wartość
objętych przez Mariusza Jędrzejewskiego akcji serii G wyniosła 847.500,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset
złotych 00/100).
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Balint Pete przeniósł na rzecz GREMPCO S.A. 7 (słownie: siedem) udziałów w FLUID DESK Sp. z o.o. w zamian za objęcie 224.000
szt. akcji zwykłych na okaziciela serii G GREMPCO S.A., po cenie emisyjnej 1,50 zł każda. Wartość objętych przez Balinta Pete akcji
serii G wyniosła 336.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100).

Na moment sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, Emitent nie złożył jeszcze wniosku o zmianę danych w KRS, w związku
z rejestracją akcji serii G w podwyższonych kapitale. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych uchwała o podwyższeniu kapitału
zakładowego nie może być zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia. Po rejestracji akcji serii G
przez sąd rejestrowy struktura kapitału zakładowego oraz głosów na WZA przedstawiać się będzie następująco:
Liczba akcji
800.000
200.000
19.000.000
970.000
866.500
986.800
789.000
23.612.300

Seria A
Seria B
Seria C
Seria D
Seria E
Seria F
Seria G
Razem

%
3,39%
0,85%
80,47%
4,11%
3,67%
4,18%
3,34%
100,00%

Liczba głosów
1.600.000
200.000
19.000.000
970.000
866.500
986.800
789.000
24.412.300

%
6,55%
0,82%
77,83%
3,97%
3,55%
4,04%
3,23%
100,00%

5.16

INFORMACJA O NIETYPOWYCH OKOLICZNOŚCIACH LUB ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIKI
Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM LUB
SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM, ZAMIESZCZONYMI W DOKUMENCIE
INFORMACYJNYM
W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły nietypowe okoliczności ani zdarzenia, które mają wpływ na wyniki z działalności
gospodarczej.
5.17

WSKAZANIE WSZELKICH ISTOTNYCH ZMIAN W SYTUACJI GOSPODARCZEJ, MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ
EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ INNYCH INFORMACJI ISTOTNYCH DLA ICH OCENY,
KTÓRE POWSTAŁY PO SPORZADZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
W 2010 roku, miały miejsce następujące, istotne dla GREMPCO S.A. lub jego spółek zależnych, zdarzenia:
−

−
−

18.05.2010 r. NWZA GREMPCO S.A. podjęło uchwałę Nr 1 w sprawie emisji obligacji zamiennych serii A. W ramach emisji,
wydanych zostało 97 szt. obligacji zamiennych o nominale 10.000,00 zł każda. Obligacje uprawniały ich posiadaczy do zamiany na
akcje serii D, w stosunku 1 : 10.000, tzn. że za każdą jedną sztukę obligacji przysługiwało prawo jej konwersji na 10.000 sztuk akcji
serii D. Prawo konwersji obligacji na akcje zostało wykonane przez wszystkich obligatariuszy, w wyniku czego wydanych zostało
970.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D,
03.09.2010 r. NWZA GREMPCO S.A. podjęło uchwałę 1/8/2010 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji
zwykłych na okaziciela serii E oraz F. W wyniku emisji, wydanych zostało 866.500 szt. akcji serii E oraz 986.800 szt. akcji serii F.
31.12.2010 r. NWZA GREMPCO S.A. podjęło uchwałę Nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji
zwykłych na okaziciela serii G oraz zwykłych na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru. Podwyższenie kapitału
zakładowego ma nastąpić w ramach zaoferowania Panu Mariuszowi Jędrzejewskiemu akcji zwykłych na okaziciela serii G w liczbie
565.000 (słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) w zamian za wkład niepieniężny w postaci 74 (siedemdziesięciu czterech)
udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – GRYFITLAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Łozienicy (wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 236527), zaś akcje zwykłe na okaziciela serii G w liczbie
224.000 (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące) zostały zaoferowane Panu Balintowi Pete w zamian za wkład niepieniężny
w postaci 7 (siedmiu) udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – Fluid Desk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Szczecinie (wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 113468), w ramach subskrypcji prywatnej,
przewidzianej przez art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcjom serii G oraz H nie przyznano szczególnych uprawnień.
Cena emisyjna akcji serii G oraz H została ustalona 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy).

5.18
MODEL ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE
Model organizacji oraz zasady zarządzania Emitenta zostały określone w Statucie GREMPCO S.A.. Zgodnie z §12 Statutu Organami
Emitenta są:
−
−
−

Zarząd,
Rada Nadzorcza,
Walne Zgromadzenie.

5.18.1
ZARZĄD SPÓŁKI
Na dzień sporządzania niniejszego Dokumentu Informacyjnego, Zarząd Emitenta jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu GREMPCO
S.A. pełni Roman Jędrzejewski.
Roman Jędrzejewski
Prezes Zarządu GREMPCO S.A., posiada 15 lat doświadczenia zawodowego w tym 12 lat na stanowisku Prezesa Zarządu. Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Polska Wentylacja, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Wentylacja. Reprezentuje Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego w KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym Poradnika „Wentylacja pożarowa
budynków wysokich i wysokościowych”. W grudniu 2008 roku Roman Jędrzejewski został odznaczony srebrnym medalem za zasługi dla
Pożarnictwa. Funkcję Prezesa zarządu Spółki Pan Roman Jędrzejewski pełni od chwili jej utworzenia to jest od 5 maja 2010 roku.
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Zgodnie z §13 ust. 1 Statutu Zarząd Emitenta może być jednoosobowy lub wieloosobowy z zastrzeżeniem, że nie może to być więcej niż 5
osób. Członkowie zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na okres kadencji 5 lat, z tym że kadencja pierwszego zarządu trwa 2 lata.
Rada Nadzorcza określa każdorazowo liczbę osób wchodzących w skład Zarządu, którzy powoływani są na okres wspólnej kadencji. W razie
odwołania członka Zarządu przed upływem jego kadencji Rada Nadzorcza może zmienić postanowienie regulujące liczbę członków tej
kadencji. Zgodnie z postanowieniami §13 ust. 5 Zarząd pierwszej kadencji powoływany jest przez Akcjonariusza – Założyciela i jest on
jednoosobowy. Rada Nadzorcza posiada uprawnienia do odwołania członka Zarządu powołanego przez Akcjonariusza – Założyciela, a tym
samym do zmiany liczby członków Zarządu powołanych na pierwszą kadencje. Jeżeli natomiast Zarząd Emitenta jest wieloosobowy to
zgodnie z §14 Statutu do składania oświadczeń woli w imieniu Emitenta wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, bądź
jednego członka wraz z prokurentem. Dodatkowo Akcjonariusz – Założyciel będący prezesem Zarządu posiada uprawnienia do
jednoosobowego reprezentowania Spółki nawet w sytuacji kiedy Zarząd jest wieloosobowy. Odwołanie Akcjonariusza – Założyciela z
funkcji członka Zarządu może być dokonane wyłącznie z ważnych powodów, chyba że następuje to za jego pisemną zgodą. Zgodnie z §15
uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów a w razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Zarząd na mocy
§17 Statutu uprawniony jest, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy – z
zachowaniem wymogów określonych w kodeksie spółek handlowych. Obecny Zarząd jest jednoosobowy. Presem Zarządu jest Roman
Jędrzejewski, jest to Zarząd pierwszej kadencji, a zgodnie z § 13 ust. 2 Statutu kadencja pierwszego Zarządu trwa 2 lata.
5.18.2
RADA NADZORCZA
Na dzień sporządzania Dokumentu Informacyjnego, Rada Nadzorcza Emitenta jest trzyosobowa, a w jej skład wchodzą:
−
−
−

Agnieszka Michaluk,
Dorota Sumisławska,
Mariusz Jędrzejewski.

Agnieszka Michaluk
Wykształcenie wyższe ekonomiczne, posiada 11 lat doświadczenia zawodowego, w tym 6 lat pracy na stanowisku głównego księgowego, od
roku 2002 właściciel biura rachunkowego.
Dorota Sumisławska
Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne, w 2009 r. ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na
Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie jako anglista, posługuje się
także językiem francuskim.
Mariusz Jędrzejewski
Posiada 23 lata doświadczenia zawodowego, w tym na stanowiskach kierowniczych 14 lat, obecnie Bussines Area Manager w
międzynarodowym koncernie, zarządzający sprzedażą w Europie Wschodniej oraz na Dalekim Wschodzie. Autor kilku wdrożeń nowych
produktów dystrybuowanych na skalę światową oraz licznych publikacji w technicznej prasie specjalistycznej.
Zgodnie z postanowieniami Statutu Emitenta Rada Nadzorcza liczy co najmniej 3 i co najwyżej 5 członków powoływanych przez Walne
Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej Statutu trwa 5 lat. Akcjonariusz – Założyciel posiada prawo do powołania 3 członków Rady
Nadzorczej bez względu na to ilu członków danej kadencji wchodzi w skład Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza pierwszej kadencji składa się
z trzech członków, którzy powoływani są przez Akcjonariusza – Założyciela. Zgodnie z postanowieniami §18 ust. 6 Jeżeli AkcjonariuszZałożyciel odwoła powołanych przez siebie członków Rady Nadzorczej i nie powoła w ciągu kolejnych trzech miesięcy w ich miejsce
innych członków Rady Nadzorczej, przez co Rada Nadzorcza nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków, to wówczas skład Rady
Nadzorczej może być uzupełniony przez Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz-Założyciel może odwołać wówczas członków Rady
Nadzorczej powołanych w powyższej sytuacji przez Walne Zgromadzenie, jednakże może to uczynić dopiero po roku od ich powołania i z
jednoczesnym uzupełnieniem składu Rady Nadzorczej. Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio w razie niepowołania przez
Akcjonariusza - Założyciela członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji w terminie do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez Radę Nadzorczą poprzedniej kadencji, przy
czym Akcjonariusz - Założyciel może skutecznie powołać członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, jeżeli o dokonanym wyborze
zawiadomi przed tym terminem Zarząd, a po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia, o którym mowa wyżej, Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia przed przystąpieniem przez Walne Zgromadzenie do realizacji porządku obrad przewidującego wybór Rady Nadzorczej.
Zgodnie z §18 ust. 8 Statutu Walne Zgromadzenie posiada uprawnienia do zmiany liczebności składu Rady Nadzorczej w czasie trwania jej
kadencji. Według §19 ust. 1 Przewodniczący Rady Nadzorczej a także jego Zastępca a w razie potrzeby Sekretarz Rady wybierani są przez
Radę Nadzorczą spośród jej członków. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwoływane jest przez jej Przewodniczącego bądź dwóch Członków.
Posiedzenie nowej Rady Nadzorczej zwoływane jest przez poprzedniego Przewodniczącego, który je otwiera oraz prowadzi do czasu
wyboru nowego Przewodniczącego. Rada Nadzorcza może odwołać z funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę oraz Sekretarza Rady.
Zgodnie z postanowieniem §20 ust. 1 Statutu Rada Nadzorcza zobowiązana jest di odbycia posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
Przewodniczący lub też jego Zastępca zmuszony jest do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu Spółki.
Posiedzenie winno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od momentu złożenia wniosku. Wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie
Rady Nadzorczej wraz z podaniem miejsca czasu i proponowanego porządku obrad jeżeli zgodnie z powyższymi ustaleniami Prezes Rady
nie zwoła posiedzenia. Rada Nadzorcza zgodnie z §21 ust. 2 podejmuje uchwały bezwzględna większością głosów, a w przypadku równości
decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Dodatkowo dla ważności podejmowanych uchwał wymagane jest zaproszenie
wszystkich Członków Rady oraz obecność co najmniej połowy z nich. Jeżeli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni na piśmie o
treści projektu uchwały i wyrazili na piśmie zgodę na treść uchwały lub na pisemne głosowanie, możliwe jest wówczas powzięcie uchwały w
drodze pisemnego głosowania, zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę
otrzymania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokumentów zawierających oświadczenia wszystkich Członków Rady. Posiedzenia
Rady Nadzorczej, zgodnie z §21 ust. 4 mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Przyjmuje się wówczas, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce, w którym Przewodniczący Rady Nadzorczej
uczestniczył w posiedzeniu. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczą wyborów
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. Wynagrodzenie
Członków Rady Nadzorczej ustalane jest przez Walne Zgromadzenie. Zgodnie z postanowieniami §22 Rada Nadzorcza sprawuje stały
nadzór nad działalnością Spółki. Do szczegółowych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
− ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
− ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
− składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w pkt. 1) i 2),
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podejmowanie uchwał o zawieszeniu z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, jak
również uchwał o delegowaniu Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu – uchwały te
zapadają większością 4/5 (słownie: czterech piątych) głosów, oddanych w obecności co najmniej 4/5 (słownie: czterech piątych) składu
Rady Nadzorczej,
zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
ustalenie zasad wynagradzania dla Członków Zarządu,
wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki,
wyrażenie zgody na zbycie lub na nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomościach lub w
prawie użytkowania wieczystego.

−

−
−
−
−

Obecny skład Rady Nadzorczej został powołany wraz z utworzeniem Spółki to jest 5 maja 2010 roku. Kadencja obecnej Rady Nadzorczej
trwa 5 lat.
5.19

DANE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH
CO NAJMNIEJ 10% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.
Na moment sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, kapitał zakładowy GREMPCO S.A. dzieli się na 22.823.300 akcji oraz
23.623.300 głosów na WZA.
Liczba akcji
800.000
200.000
19.000.000
970.000
866.500
986.800
22.823.300

Seria A
Seria B
Seria C
Seria D
Seria E
Seria F
Razem

%
3,51%
0,88%
83,25%
4,25%
3,80%
4,32%
100,00%

Struktura kapitału zakładowego w podziale na serie akcji
4,32%3,51%
3,80%
0,88%
4,25%

Liczba głosów
1.600.000
200.000
19.000.000
970.000
866.500
986.800
23.623.300

%
6,77%
0,85%
80,43%
4,11%
3,67%
4,18%
100,00%

Struktura głosów na WZA w podziale na serie akcji
4,18% 6,77%
3,67%
4,11%
0,85%

Seria A

Seria A

Seria B

Seria B

Seria C

Seria C

Seria D

Seria D

Seria E

Seria E

Seria F

Seria F

83,25%

80,43%

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu, jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 10% głosów na WZA, jest Roman
Jędrzejewski, dysponujący 86,80% udziałem w kapitale oraz 87,24% udziałem we wszystkich głosach na Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusze
Roman Jędrzejewski
Pozostali Akcjonariusze
Razem

Liczba akcji
19.810.000
3.013.300
22.823.300

Struktura akcji – kluczowi akcjonariusze

Liczba głosów
20.610.000
3.013.300
23.623.300

86,80%

87,24%

Roman Jędrzejewski

Roman Jędrzejewski

Pozostali Akcjonariusze

Pozostali Akcjonariusze
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%
87,24%
12,76%
100,00%

Struktura głosów na WZA – kluczowi akcjonariusze
12,76%

13,20%
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%
86,80%
13,20%
100,00%
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6.10
WYBRANE DANE FINANSOWE FLUID-DESK SP. Z O.O. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 30.09.2010 ROKU
Poniżej zostały zaprezentowane wybrane dane finansowe Fluid-Desk Sp. z o.o. z rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2010 r. do dnia 30
września 2010 r. oraz z bilansu na dzień 30.09.2010 r. Dane finansowe nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.
Wybrane dane finansowe FLUID DESK Sp. z o.o. (PLN)
a) kapitał własny
b) należności długoterminowe
c) należności krótkoterminowe
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
e) zobowiązania długoterminowe
f) zobowiązania krótkoterminowe
g) amortyzacja
h) przychody netto ze sprzedaży
i) zysk/strata na sprzedaży
j) zysk/strata na działalności operacyjnej
k) zysk/strata brutto
l) zysk/strata netto
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30-09-2010
1 338 447,34
607 026,30
2 719,55
232 607,43
291 562,39
207 353,16
522 970,31
161 178,10
161 362,53
176 388,49
176 388,49
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UJEDNOLICONY AKTUALNY TEKST STATUTU EMITENTA
STATUT
GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŁOZIENICY
I.

1.
2.
3.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Firma Spółki brzmi „GREMPCO” Spółka Akcyjna.
Spółka może używać skrótu firmy: „GREMPCO” S.A.
Siedzibą Spółki jest Łozienica, gmina Goleniów, województwo zachodniopomorskie.

§2
Założycielem Spółki jest Roman Jędrzejewski zwany dalej Akcjonariuszem-Założycielem.
§3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§4

§5
Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą, w
szczególności przez nabywanie akcji lub udziałów.
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
1.

Przedmiotem działalności Spółki jest:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

2.

§6

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń – PKD 25;
Produkcja urządzeń elektrycznych – PKD 27;
Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 28;
Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń – PKD 33;
Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt – PKD 46.2;
Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.3;
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69.Z;
Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – PKD 46.74.Z;
Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z;
Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B;
Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – PKD 52.21.Z;
Działalność wydawnicza – PKD 58;
Działalność usługowa w zakresie informacji – PKD 63;
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – PKD 68;
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z;
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z;
Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne – PKD 71;
Badania naukowe i prace rozwojowe – PKD 72;
Reklama, badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73;
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z;
Działalność związana z tłumaczeniami – PKD 74.30.Z;
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych – PKD 77.3;
Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59;
Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z.

W przypadku, gdyby podjęcie przez Spółkę którejkolwiek z powyższych dziedzin działalności wymagało uzyskania stosownej koncesji
lub zezwolenia właściwych organów administracji, podjęcie takiej działalności nastąpi po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
III. KAPITAŁ I AKCJE

1.
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§7
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.282.330,00 złotych (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści
złotych 00/100) i dzieli się na:
a. 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 800000 (słownie: osiemset tysięcy);
b. 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
o numerach od 000001 (słownie: jeden) do 200000 (słownie: dwieście tysięcy);
c. 19.000.000 (słownie: dziewiętnaście milionów) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy)
każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 19000000 (słownie: dziewiętnaście milionów);
d. 970.000 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł
(słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 970000 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt
tysięcy);
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866.500 (słownie: osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł
(słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 866500 (słownie: osiemset sześćdziesiąt
sześć tysięcy pięćset);
986.800 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej
0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 986800 (słownie: dziewięćset
osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset).

Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (słownie: dwa) głosy na Walnym
Zgromadzeniu.
Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.
Zamiana akcji imiennych na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza. W przypadku zamiany akcji imiennych na
okaziciela tracą one wszelkie uprzywilejowania.
Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna”.
§8
Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy
złotych). Wpłaty na uzupełnienie pokrycia kapitału zakładowego dokonane zostaną w ciągu sześciu miesięcy od dnia wpisania Spółki
do rejestru przedsiębiorców.
Akcje serii A i serii B zostają pokryte w całości wkładami pieniężnymi.

§9
Spółka – z zachowaniem wymogów określonych w przepisach prawa - może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje,
obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.
1.
2.
3.
4.

§ 10
Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela
lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy ze środków Spółki – z zachowaniem wymogów określonych w kodeksie
spółek handlowych.
Kapitał zakładowy może być obniżony w drodze zmiany statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub
przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie.
Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego oraz ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinny określać cel obniżenia,
kwotę, o którą kapitał zakładowy ma być obniżony, jak również sposób obniżenia.
IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

§ 11
W przypadku zbycia akcji imiennych tracą one wszelkie uprzywilejowania, z wyjątkiem przeniesienia własności tych akcji:
1) w drodze dziedziczenia bądź zapisu testamentowego;
2) w drodze czynności prawnych dokonanych pomiędzy spadkobiercami akcji, zapisobiercami bądź spadkobiercami i
zapisobiercami;
3) w drodze czynności prawnych dokonanych pomiędzy Akcjonariuszem-Założycielem i osobą wymienioną w pkt 2.
O zamiarze zbycia akcji imiennych akcjonariusz jest zobowiązany powiadomić Zarząd. Zawiadomienie składane jest na piśmie i
zawiera następujące informacje:
1) ilość akcji przeznaczonych do zbycia,
2) cenę akcji przeznaczonych do zbycia,
3) sposób i termin zapłaty za akcje,
4) wskazanie nabywcy akcji.
Po otrzymaniu powiadomienia o zamiarze zbycia akcji, spełniającego wszystkie wymogi określone w ust. 2, Zarząd w terminie dwóch
miesięcy wyraża zgodę na zbycie akcji bądź też odmawia zgody. Jeżeli Zarząd odmawia zgody na zbycie akcji jest zobowiązany do
wskazania innego nabywcy akcji imiennych. Wyznaczony przez Zarząd nabywca akcji imiennych zobowiązany jest do nabycia akcji
i zapłaty ceny w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia przez Zarząd oświadczenia o wskazaniu tego nabywcy. Jeżeli zawiadomienie
akcjonariusza, o którym mowa w ust. 2, przewiduje dłuższy termin zapłaty za zbywane akcje przez nabywcę wskazanego w tym
zawiadomieniu, nabywca wskazany przez Zarząd może dokonać zapłaty za akcje w terminie wynikającym
z zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.
W razie nabycia akcji przez nabywcę wskazanego przez Zarząd w sytuacji określonej w ust. 3, akcje zbywane są po cenie wskazanej
w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, chyba że Zarząd w oświadczeniu o wskazaniu innego nabywcy ustali, że akcje zbyte będą
po cenie wynikającej z oszacowania rynkowej wartości akcji dokonanego przez wyznaczonego przez Zarząd rzeczoznawcę
majątkowego. Oszacowanie ceny zbywanych akcji winno nastąpić nie później niż na miesiąc przed terminem zawarcia umowy zbycia
akcji i zapłaty ceny – wynikającym z postanowień ust. 3.
W przypadku niewskazania nabywcy akcji przez Zarząd w ustalonym terminie lub niezawarcia przez wskazanego przez Zarząd
nabywcę umowy nabycia akcji w oznaczonym przez Zarząd terminie z przyczyn nie leżących po stronie zbywcy akcji, akcje imienne
mogą zostać zbyte przez akcjonariusza bez ograniczeń.
Akcje mogą być umorzone wyłącznie za zgodą akcjonariusza.
Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.
ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są:
1) Zarząd,
2) Rada Nadzorcza,
3) Walne Zgromadzenie.

§ 12

ZARZĄD
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§ 13
Zarząd Spółki jest jednoosobowy albo wieloosobowy, z tym zastrzeżeniem, że nie może liczyć więcej niż 5 (pięć) osób.
Kadencja Zarządu trwa 5 (słownie: pięć) lat, z tym, że pierwszy Zarząd powołany będzie na 2 (słownie: dwa) lata.
Rada Nadzorcza określa każdorazowo liczbę osób wchodzących w skład Zarządu oraz powołuje i odwołuje poszczególnych członków
Zarządu.
Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. W razie odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji Rada
Nadzorcza może zmienić swe postanowienie co do ogólnej liczby członków Zarządu danej kadencji.
Zarząd pierwszej kadencji jest jednoosobowy i zostanie powołany przez Akcjonariusza-Założyciela. Rada Nadzorcza może przed
upływem kadencji pierwszego Zarządu odwołać osobę powołaną do Zarządu przez Akcjonariusza-Założyciela i zmienić ogólną liczbę
członków tego Zarządu – z zachowaniem postanowień niniejszego Statutu.

§ 14
Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy - do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków
Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Akcjonariusz-Założyciel będący Prezesem Zarządu uprawniony jest do
jednoosobowej reprezentacji Spółki nawet w sytuacji, gdy Zarząd Spółki jest wieloosobowy. Odwołanie Akcjonariusza-Założyciela z funkcji
członka Zarządu może być dokonane wyłącznie z ważnych powodów, chyba że następuje za jego pisemną zgodą.
§ 15
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów; w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 16
Regulamin pracy Zarządu wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
§ 17
Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, jest uprawniony do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy – z zachowaniem
wymogów określonych w kodeksie spółek handlowych.
RADA NADZORCZA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
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§ 18
Rada Nadzorcza liczy co najmniej 3 (trzech) i co najwyżej 5 (słownie: pięciu) członków.
Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (słownie: pięć) lat.
Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego paragrafu liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne
Zgromadzenie, które powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej.
Akcjonariusz-Założyciel ma prawo do powołania 3 (słownie: trzech) członków Rady Nadzorczej – bez względu na to, ile osób wchodzi
w skład Rady Nadzorczej danej kadencji. Akcjonariusz-Założyciel może w każdym czasie odwołać powołanych przez siebie Członków
Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza pierwszej kadencji liczy 3 (trzy) osoby i powołana zostaje w całości przez Akcjonariusza-Założyciela.
Jeżeli Akcjonariusz-Założyciel odwoła powołanych przez siebie członków Rady Nadzorczej i nie powoła w ciągu kolejnych trzech
miesięcy w miejsce odwołanych osób innych członków Rady Nadzorczej, wskutek czego Rada Nadzorcza nie może wykonywać
swoich obowiązków, to wówczas skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony przez Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz-Założyciel
może odwołać wówczas członków Rady Nadzorczej powołanych w powyższej sytuacji przez Walne Zgromadzenie, jednakże może to
uczynić dopiero po roku od ich powołania i z jednoczesnym uzupełnieniem składu Rady Nadzorczej.
Postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio w razie niepowołania przez Akcjonariusza-Założyciela członków Rady Nadzorczej
kolejnej kadencji w terminie do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok
obrotowy pełnienia funkcji przez Radę Nadzorczą poprzedniej kadencji, przy czym Akcjonariusz-Założyciel może skutecznie powołać
członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, jeżeli o dokonanym wyborze zawiadomi przed tym terminem Zarząd, a po otwarciu
obrad Walnego Zgromadzenia, o którym mowa wyżej, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed przystąpieniem przez Walne
Zgromadzenie do realizacji porządku obrad przewidującego wybór Rady Nadzorczej.
W czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie może postanowić o zmianie liczebności składu Rady Nadzorczej.
§ 19
Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza
Rady.
Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący bądź dwóch jej Członków. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej
kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Nowego
Przewodniczącego.
Rada Nadzorcza może odwołać z funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady.
§ 20
Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał.
Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek
Zarządu Spółki. Wraz z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej wnioskodawca zobowiązany jest podać proponowany
porządek obrad.
Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 2. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając
datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
§ 21
Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady oraz obecność co
najmniej połowy z nich.
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W wypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego
Rady Nadzorczej.
Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania, zarządzonego przez Przewodniczącego Rady
Nadzorczej, jeżeli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni na piśmie o treści projektu uchwały i wyrazili na piśmie zgodę na
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treść uchwały lub na pisemne głosowanie. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady
Nadzorczej dokumentów zawierających oświadczenia wszystkich Członków Rady.
Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
zapewniającego co najmniej możliwość jednoczesnego słyszenia się przez wszystkich Członków Rady uczestniczących w takim
posiedzeniu. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce, w którym
Przewodniczący Rady Nadzorczej uczestniczył w posiedzeniu. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy Członkowie Rady zostali
powiadomieni o treści projektu uchwały.
Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka
Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
§ 22
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
1) Ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2) Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w pkt. 1) i 2),
4) Podejmowanie uchwał o zawieszeniu z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu,
jak również uchwał o delegowaniu Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu – uchwały
te zapadają większością 4/5 (słownie: czterech piątych) głosów, oddanych w obecności co najmniej 4/5 (słownie: czterech
piątych) składu Rady Nadzorczej,
5) Zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
6) Ustalenie zasad wynagradzania dla Członków Zarządu,
7) Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki,
8) Wyrażenie zgody na zbycie lub na nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomościach
lub w prawie użytkowania wieczystego – z zastrzeżeniem § 29 ust. 1 pkt 6 Statutu.
§ 23
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
WALNE ZGROMADZENIE

1.
2.

§ 24
Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

§ 25
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także w Warszawie, Łodzi, Konstantynowie
Łódzkim oraz w Szczecinie.
1.
2.
1.
2.

§ 26
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, z uwzględnieniem uprzywilejowania akcji serii A.
§ 27
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie
stanowią inaczej.
Do podjęcia uchwały o rozwiązaniu Spółki w przypadku, o którym mowa w § 29 ust. 1 pkt 4 - wymagana jest większość 3/4 (słownie:
trzech czwartych) głosów.

§ 28
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona, zaś w razie nieobecności
Przewodniczącego Rady Nadzorczej i osoby przezeń upoważnionej, Walne Zgromadzenie otwiera członek Rady Nadzorczej upoważniony
do tego przez pozostałych obecnych członków tej Rady, w razie zaś nieobecności członków Rady Nadzorczej – Prezes Zarządu bądź osoba
przezeń upoważniona, zaś z braku tych osób - inny członek Zarządu upoważniony do otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia przez
pozostałych obecnych członków Zarządu.
§ 29
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w kodeksie spółek handlowych, należy:
1.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2.
Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat,
3.
Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
4.
Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę
kapitałów zapasowego i rezerwowych,
5.
Postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
6.
Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości, jeżeli jednorazowa wartość danej
transakcji przekracza 10% (słownie: dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki według ostatniego bilansu,
7.
Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa
rzeczowego,
8.
Ustanowienie pełnomocnika reprezentującego Spółkę w umowie pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu, oraz w sporze dotyczącym
uchylenia lub stwierdzenia nieważności podjętej przez Walne Zgromadzenie uchwały,
9.
Umorzenie akcji,
10. Zmiana statutu Spółki,
11. Zmiana przedmiotu działalności Spółki,
12. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

Połączenie, podział, przekształcenie lub rozwiązanie Spółki,
Postanowienie o cofnięciu likwidacji i o dalszym istnieniu Spółki,
Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
Nabywanie akcji własnych, które mają zostać zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub
w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
Zawarcia między spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku
przez taką spółkę,
Ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej.
GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 30
Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.
1.
2.

§ 31
Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 32
Na pokrycie ewentualnej straty tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku z danego roku obrotowego – do
czasu, gdy kapitał ten osiągnie co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego.
1.

2.

§ 33
Zysk Spółki może być przeznaczony na:
1)
odpisy na kapitał zapasowy,
2)
dywidendę dla akcjonariuszy,
3)
fundusz na premie (tantiemy) dla Członków Zarządu w wysokości nie przekraczającej 5% (pięć procent) czystego zysku,
4)
inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.
Termin wypłat dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, które uprawnione jest także do określenia dnia, według którego ustala się listę
akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy. Termin nabycia praw do dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały o
wypłacie dywidendy albo na inny dzień przypadający w okresie kolejnych dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia tej uchwały.

§ 34
Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji, które dotyczą działalności
gospodarczej Spółki oraz stosunków wewnętrznych Spółki. W celu realizacji tego obowiązku Rada Nadzorcza określi, jakie dokumenty lub
informacje przekazywane ustnie będą zastrzeżone jako poufne.
§ 35
W kwestiach nie uregulowanych w Statucie stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych ustaw.
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DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW

ASO

Alternatywny System Obrotu – alternatywny rynek akcji NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie

CAD

Computer Aided Design – projektowanie wspomagane komputerowo – zastosowanie sprzętu i oprogramowania
komputerowego w projektowaniu technicznym

CAPM

Capital Asset Pricing Model – Model Wyceny Aktywów Kapitałowych – model pozwalający zobrazować zależność
między ponoszonym ryzykiem systematycznym (rynkowym, niedywersyfikowalnym), a oczekiwaną stopą zwrotu.
Wykorzystywany m.in. do szacowania kosztu kapitału własnego oraz oceny efektywności rynku giełdowego

DCF

Discounted Cash Flow - metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Metoda wyceny zaliczana do grupy
metod dochodowych, polegająca na oszacowaniu bieżącej wartości wolnych przepływów pieniężnych, które zostaną
wygenerowane przez wycenianą spółkę w przyszłości

EBITDA

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization – kategoria księgowa określająca zysk
przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków oraz amortyzacji. Umożliwia
porównywanie wyników działalności różnych przedsiębiorstw niezależnie od stopnia i kosztu wykorzystywania przez
nie dźwigni finansowej, obciążeń podatkowych, wielkości zysków i strat nadzwyczajnych oraz stosowanej polityki
amortyzacji

ERP

Enterprise Resource Planning – system informatyczny składający się ze współpracujących, zintegrowanych modułów
lub aplikacji wykorzystujących wspólną bazę danych, integrujące działanie i wspierające zarządzanie procesami w
przedsiębiorstwie

EUROSTAT

urząd statystyczny Unii Europejskiej

FCF

Free Cash Flow – wolne przepływy pieniężne – wygenerowane przez dany podmiot środki pieniężne, będące w
swobodnej dyspozycji wszystkich stron finansujących (właścicieli oraz zewnętrznych dostarczycieli kapitału, np.
banków)

FCFE

Free Cash Flow to Equity - wolne przepływy pieniężne dla właścicieli – wygenerowane przez dany podmiot środki
pieniężne, będące w swobodnej dyspozycji jego właścicieli

FDBES

Fluid Desk Building Engineering Solutions – opracowane przez spółkę FLUID DESK Sp. z o.o. oprogramowanie
służące do projektowania instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz sanitarnych

GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

GUS

Główny Urząd Statystyczny

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

KSH

Kodeks Spółek Handlowych

NBP

Narodowy Bank Polski

SAP

SAP A.G. – międzynarodowa firma informatyczna dostarczająca oprogramowanie biznesowe klasy ERP

Spółki portfelowe

spółki CIAT Sp. z o.o., GRYFITLAB Sp. z o.o. oraz FLUID DESK Sp. z o.o. należące do portfela inwestycyjnego
GREMPCO S.A.

UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ustawa o nadzorze Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. 2005 nr 183 poz.1537 z późn zm.)
Ustawa o obrocie
instrumentami
finansowymi

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. u o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz.1538 z późn. zm)

Ustawa o ochronie Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 nr 50 poz.331 z późn. zm)
konkurencji i
konsumentów
Ustawa o ofercie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
Publicznej zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U.2009 nr 185 poz.1439)

Ustawa o podatku
dochodowym od
osób fizycznych

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

Ustawa o podatku
dochodowym od
osób prawnych

Ustawia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2000 nr 54 poz. 654 z późn. zm)
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