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dokumencie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Emitenta działalnością oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z 
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1. CZYNNIKI RYZYKA 

Czynniki ryzyka związane z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym 

Ryzyko przeprowadzenie przez Emitenta w przyszłości ofert dłużnych lub udziałowych 
papierów wartościowych i ich negatywnego wpływu na cenę rynkową Akcji oraz 
rozwodnienie udziałów akcjonariuszy Emitenta 

W celu finansowania działalności Grupy, Emitent może pozyskiwać dodatkowy kapitał poprzez 
oferowanie dłużnych lub udziałowych papierów wartościowych, a w szczególności obligacji 
zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa, warrantów subskrypcyjnych oraz 
akcji zwykłych. Obejmowanie akcji nowej emisji Spółki w ramach przyszłych ofert oraz 
wykonywania prawa do objęcia akcji wynikającego z warrantów subskrypcyjnych lub dłużnych 
zamiennych papierów wartościowych, które Spółka może wyemitować w przyszłości mogą 
skutkować rozwodnieniem posiadanych przez obecnych akcjonariuszy praw majątkowych i 
praw głosu, jeżeli zostaną przeprowadzone z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy Emitenta, lub jeżeli akcjonariusze Emitenta podejmą decyzję o niewykonaniu 
praw poboru albo innego prawa do objęcia akcji nowej emisji Spółki, jak również mogą 
skutkować obniżeniem ceny akcji Emitenta. Możliwe jest także wystąpienie obydwu tych 
skutków jednocześnie. 

Ponieważ każda decyzja Spółki o emisji dodatkowych papierów wartościowych zależy m.in. 
od warunków rynkowych, potrzeb kapitałowych Spółki, dostępności i kosztów innych źródeł 
finansowania oraz innych czynników, w tym znajdujących się poza kontrolą Emitenta, Spółka 
nie jest w stanie przewidzieć ani oszacować kwoty, czasu lub charakteru każdej takiej przyszłej 
emisji. Tym samym przyszli inwestorzy ponoszą ryzyko obniżenia ceny rynkowej Akcji i 
rozwodnienia ich udziału w Spółce w wyniku przyszłych emisji akcji dokonywanych przez 
Emitenta. 

Emitent ocenia istotność zaistnienia tego ryzyka jako średnią, ze względu na skalę 
potencjalnego wpływu na Emitenta, zgodnie z przedstawionym powyżej opisem. Emitent 
ocenia prawdopodobieństwa wystąpienia tego czynnika ryzyka jako średnie. 

Ryzyko związane ze zgłoszonym sprzeciwem do uchwały w sprawie podwyższenia 
kapitału w drodze emisji Akcji Serii I 

Akcje Serii I zostały wyemitowane na mocy Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Emitenta z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa 
poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w sprawie dematerializacji praw do akcji 
serii I oraz akcji serii I, ubiegania się o wprowadzenie praw do akcji serii I oraz akcji serii I do 
obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect albo o dopuszczenie i 
wprowadzenie praw do akcji serii I oraz akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz w sprawie 
zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego 
statutu Spółki (dalej zwana „Uchwałą Emisyjną Akcji Serii I”). W głosowaniu nad Uchwałą 
Emisyjną Akcji Serii I oddano 1.584.301 ważnych głosów, stanowiących 36,32% kapitału 
zakładowego Emitenta, w tym 1.584.295 głosów „za” oraz 6 głosów „przeciw”. Dwóch 
akcjonariuszy Emitenta, którzy głosowali przeciw Uchwale Emisyjnej Akcji Serii I następnie 
zażądało zaprotokołowania sprzeciwu. Przesłanki zgłoszenia sprzeciwu nie zostały wskazane 
przez akcjonariuszy przy głosowaniu nad Uchwałą Emisyjną Akcji Serii I, w toku dyskusji nad 
wolnymi wnioskami na koniec Zgromadzenia jeden z akcjonariuszy podniósł jednak, że jest 
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rozczarowany faktem, iż Uchwała Emisyjna Akcji Serii I wyłącza w całości prawo poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy. 

Istnieje ryzyko, że akcjonariusze Emitenta, którzy zgłosili sprzeciw do Uchwały Emisyjnej 
Akcji Serii I wytoczą przeciwko Emitentowi powództwo o uchylenie lub stwierdzenie 
nieważności tej uchwały w trybie art. 422 § 1 KSH lub art. 425 § 1 KSH. Uchylenie Uchwały 
Emisyjnej Akcji Serii I może nastąpić w przypadku stwierdzenia, że jest ona sprzeczna ze 
Statutem bądź dobrymi obyczajami. godzi w interes Emitenta lub ma na celu pokrzywdzenie 
akcjonariusza. Termin do wniesienia powództwa o uchylenie uchwały wynosi miesiąc od dnia 
otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia 
uchwały. Natomiast stwierdzenie nieważności Uchwały Emisyjnej Akcji Serii I może nastąpić 
w przypadku uznania jej przez sąd za sprzeczną z ustawą. Powództwo o stwierdzenie 
nieważności uchwały powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, 
nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały. Upływ wskazanego terminu 
nie wyłącza jednak możliwości podniesienia zarzutu nieważności uchwały. 

Co do zasady, zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia nie wstrzymuje postępowania 
rejestrowego, sąd rejestrowy może jednak zawiesić postępowanie rejestrowe po 
przeprowadzeniu posiedzenia jawnego.  

Prawomocny wyrok uchylający uchwałę lub stwierdzający jej nieważność ma moc 
obowiązującą w stosunkach między spółką a wszystkimi akcjonariuszami oraz między spółką 
a członkami organów spółki. W przypadkach, w których ważność czynności dokonanej przez 
spółkę jest zależna od uchwały walnego zgromadzenia, uchylenie lub stwierdzenie nieważności 
takiej uchwały nie ma skutku wobec osób trzecich działających w dobrej wierze. 

Stosownie do treści art. 56 ust. 1 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy uchwała walnego 
zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki została uchylona albo stwierdzono 
jej nieważność - a akcje wyemitowane w wyniku podwyższenia zostały uprzednio objęte tym 
samym kodem razem z innymi akcjami tej spółki, w depozycie papierów wartościowych 
przeprowadzana jest redukcja wartości nominalnej wszystkich akcji oznaczonych tym kodem. 
Jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie redukcji, w depozycie papierów wartościowych 
przeprowadzana jest redukcja ogólnej liczby akcji oznaczonych danym kodem. Na podstawie 
zawiadomienia o przeprowadzeniu redukcji złożonego przez KDPW, właściwy sąd rejestrowy 
dokonuje odpowiedniej zmiany w rejestrze przedsiębiorców, a następnie wzywa właściwą 
spółkę do dostosowania w określonym terminie brzmienia statutu do zmienionego stanu 
prawnego. Spółka publiczna jest obowiązana do zwrotu akcjonariuszom środków uzyskanych 
w wyniku emisji akcji, które są zapisane na rachunkach akcjonariuszy i zostały objęte redukcją. 
Udział poszczególnych akcjonariuszy w wartości środków zwracanych przez emitenta jest 
wyznaczony odpowiednio stosunkiem zredukowanej wartości nominalnej akcji zapisanych na 
ich rachunkach papierów wartościowych do wartości nominalnej wszystkich akcji będących 
przedmiotem redukcji albo stosunkiem liczby akcji zapisanych na ich rachunkach papierów 
wartościowych, które zostały objęte redukcją, do łącznej liczby zredukowanych akcji. 

Na Datę Dokumentu Ofertowego Emitent nie powziął informacji na temat wytoczenia przeciw 
niemu powództwa zarówno w przedmiocie uchylenia, jak i stwierdzenia nieważności Uchwały 
Emisyjnej Akcji Serii I. 

Emitent ocenia istotność zaistnienia tego ryzyka jako średnią, ze względu na skalę 
potencjalnego wpływu na Emitenta skutków uchylenia lub stwierdzenia nieważności Uchwały 
Emisyjnej Akcji Serii I. Emitent ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia tego czynnika 
ryzyka jako niskie. 
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Akcje mogą nie zostać dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym 
prowadzonym przez GPW 

Warunkiem dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym (rynku 
podstawowym lub równoległym) prowadzonym przez GPW jest uzyskanie zgody Zarządu 
GPW i zarejestrowanie Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez 
KDPW. Wyżej wspomniane zgoda i rejestracja mogą zostać uzyskane, jeżeli Spółka i Akcje 
spełniają wymogi prawne określone w odpowiednich przepisach GPW i KDPW, dotyczących 
m.in. zapewnienia odpowiedniej płynności Akcji oraz odpowiedniego poziomu kapitalizacji. 
Dopuszczając akcje do obrotu, Zarząd GPW określa, czy obrót akcjami będzie prowadzony w 
sposób rzetelny, prawidłowy i skuteczny oraz czy zapewniona będzie ich swobodna 
zbywalność.  

Zgodnie z Regulaminem GPW, dopuszczone do obrotu giełdowego mogą być instrumenty 
finansowe, o ile: (i) został opublikowany lub udostępniony zgodnie z właściwymi przepisami 
prawa odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo 
którego równoważność w rozumieniu tych przepisów prawa została stwierdzona przez 
właściwy organ nadzoru, chyba że opublikowanie, udostępnienie, zatwierdzenie lub 
stwierdzenie równoważności dokumentu informacyjnego nie jest wymagane; (ii) ich 
zbywalność nie jest ograniczona; (iii) w stosunku do ich emitenta nie toczy się postępowanie 
upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne; (iv) z zastrzeżeniem określonych 
wyjątków, kapitalizacja spółki (rozumiana jako iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i 
prognozowanej ceny rynkowej tych akcji) wynosi co najmniej 60.000.000,00 PLN albo 
równowartość w złotych 15.000.000,00 EUR; (v) w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy 
uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, 
znajduje się co najmniej: (a) 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu 
giełdowego; oraz (b) 100.000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego 
o wartości równej co najmniej 4.000.000,00 PLN albo równowartości w złotych równej co 
najmniej 1.000.000,00 EUR, liczonej według ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej; a także 
(vi) akcje znajdują się w posiadaniu takiej liczby akcjonariuszy, która stwarza podstawę dla 
kształtowania się płynnego obrotu giełdowego. Rozpoznając wniosek o dopuszczenie 
instrumentów finansowych do obrotu Zarząd GPW bierze pod uwagę: (i) sytuację finansową 
emitenta i jej prognozę, a zwłaszcza rentowność, płynność i zdolność do obsługi zadłużenia, 
jak również inne czynniki mające wpływ na wyniki finansowe emitenta; (ii) perspektywy 
rozwoju emitenta, a zwłaszcza ocenę możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych z 
uwzględnieniem źródeł ich finansowania, (iii) doświadczenie oraz kwalifikacje członków 
organów zarządzających i nadzorczych emitenta; (iv) warunki, na jakich emitowane były 
instrumenty finansowe i ich zgodność z zasadami, o których mowa w odpowiednich przepisach 
Regulaminu GPW; oraz (v) bezpieczeństwo obrotu giełdowego i interes jego uczestników. 
GPW ma pewien stopień uznaniowości w ocenie, czy kryteria są spełnione.  

Ponadto, dodatkowe warunki dotyczące dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku podstawowym 
prowadzonym przez GPW zostały szczegółowo określone w Rozporządzeniu o Rynku i 
Emitentach. Jednym z tych warunków jest istnienie rozproszenia akcji w dacie złożenia 
wniosku o dopuszczenie ich do obrotu, zapewniające płynność obrotu tymi akcjami. Zgodnie z 
Rozporządzeniem o Rynku i Emitentach, rozproszenie akcji zapewnia płynność obrotu, jeżeli 
w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów 
na walnym zgromadzeniu znajduje się: (i) co najmniej 25% akcji danej spółki objętych 
wnioskiem; lub (ii) co najmniej 500.000 akcji danej spółki o łącznej wartości wynoszącej co 
najmniej równowartość w złotych kwoty 17.000.000,00 EUR, według ostatniej ceny emisyjnej 
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lub ceny sprzedaży akcji, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – według 
prognozowanej ceny rynkowej.  

Rozpatrując wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu, Giełda rozpatruje go 
również w kontekście Wspólnego Stanowiska Rady Nadzorczej i Zarządu Giełdy z dnia 17 
grudnia 2018 r. w sprawie zasad publicznego charakteru obrotu giełdowego, które to 
stanowisko określa, jakie okoliczności mogą być uznane za wysoce niekorzystne dla obrotu 
giełdowego i rozwoju rynku kapitałowego, a tym samym niezgodne z zasadami publicznego 
charakteru obrotu giełdowego. W przypadku zaistnienia wskazanych okoliczności wskazanych 
w stanowisku, Zarząd Giełdy może odmówić dopuszczenia lub wprowadzenia do obrotu 
giełdowego akcji lub praw do akcji jako wyemitowanych z naruszeniem zasad publicznego 
charakteru obrotu giełdowego. 

Ponowny wniosek o dopuszczenie tych samych instrumentów finansowych do obrotu 
giełdowego może zostać złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od daty doręczenia 
uchwały odmawiającej dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu giełdowego, a w 
przypadku złożenia odwołania, od daty doręczenia ponownej uchwały odmownej. 

Biorąc pod uwagę, że niektóre kryteria dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku 
regulowanym (rynku podstawowym oraz rynku równoległym) prowadzonym przez GPW są 
uznaniowe i należą do oceny GPW, Spółka nie może zapewnić, że kryteria określone powyżej 
zostaną spełnione, lub że zostaną uzyskane wymagane zgody, oraz że Akcje zostaną 
dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym lub 
równoległym) prowadzonym przez GPW. Ponadto, Spółka nie może wykluczyć, że ze względu 
na okoliczności pozostające poza jej kontrolą, dopuszczenie do obrotu na GPW nastąpi w 
terminach innych niż pierwotnie przewidywane. Istnieje ryzyko, że Spółka nie spełni kryteriów 
określonych w Rozporządzeniu o Rynku i Emitentach oraz Regulaminie GPW i nie uzyska 
zgody Zarządu GPW na dopuszczenie Akcji do obrotu giełdowego. W przypadku niespełnienia 
warunków związanych z dopuszczeniem Akcji do obrotu na rynku podstawowym, Emitent 
będzie ubiegał się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku równoległym prowadzonym przez 
GPW. W przypadku niespełnienia warunków związanych z dopuszczeniem Akcji do obrotu na 
rynku równoległym, Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie Akcji Serii I do 
alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 

Ponadto, zgodnie z Regulaminem GPW, Zarząd GPW może uchylić uchwałę dotyczącą 
dopuszczenia Akcji do obrotu giełdowego, jeżeli w terminie sześciu miesięcy od dnia jej 
wydania nie zostanie złożony wniosek o wprowadzenie Akcji do obrotu giełdowego. Emitent 
ocenia istotność oraz prawdopodobieństwo zaistnienia niniejszego ryzyka jako niską.  

Ryzyko zawieszenia obrotu Akcjami lub wykluczenia Akcji z obrotu 

Zgodnie z § 30 Regulaminu GPW, Zarząd GPW może zawiesić obrót instrumentami 
finansowymi: (i) na wniosek Emitenta; (ii) jeżeli uzna, że takiego zawieszenia wymaga interes 
i bezpieczeństwo uczestników obrotu; lub (iii) w przypadku naruszenia przez emitenta 
przepisów obowiązujących na GPW. 

Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Zarząd GPW może określić termin, do którego 
zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek 
emitenta lub jeżeli w ocenie Zarządu GPW zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu 
tego terminu będą zachodziły przesłanki wskazane wyżej w pkt (ii) i (iii) powyżej. Zgodnie z 
§ 30 ust. 2 Regulaminu GPW, Zarząd GPW zawiesza obrót instrumentami finansowymi na 
żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 
W przypadku zawieszenia obrotu instrumentami finansowymi Zarząd GPW jednocześnie 
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zawiesza obrót powiązanymi z nimi instrumentami pochodnymi, o ile jest to konieczne do 
osiągnięcia celów zawieszenia bazowego instrumentu finansowego. 

Ponadto, zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku 
gdy obrót określonymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi jest 
dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego 
funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, lub naruszenia 
interesów inwestorów, na żądanie KNF, spółka prowadząca rynek regulowany zawiesza obrót 
tymi papierami lub instrumentami. 

W żądaniu, o którym mowa powyżej, KNF może wskazać termin, do którego zawieszenie 
obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, 
że w dniu jego upływu będą zachodziły przesłanki, o których mowa powyżej. 

Zgodnie z § 31 Regulaminu GPW, Zarząd GPW wyklucza instrumenty finansowe z obrotu 
giełdowego w przypadku: (i) gdy ich zbywalność stała się ograniczona; (ii) KNF zgłosiła takie 
żądanie zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi; (iii) zniesienia 
ich dematerializacji; lub (iv) wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy 
organ nadzoru. 

Zarząd GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu na GPW: (i) jeżeli przestały 
spełniać inne niż ograniczenie zbywalności warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego na 
danym rynku; (ii) jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na GPW; (iii) na 
wniosek emitenta; (iv) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia 
przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza 
lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania albo w przypadku umorzenia 
przez sąd postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza 
lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania; (v) jeżeli uzna, że wymaga tego 
interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; (vi) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu 
emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu; (vii) jeżeli w ciągu ostatnich 
3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym instrumencie finansowym; 
(viii) wskutek podjęcia przez emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy 
prawa; lub (ix) wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 

Zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na żądanie KNF, spółka 
prowadząca rynek regulowany wyklucza z obrotu wskazane przez KNF papiery wartościowe 
lub inne instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, 
albo powoduje naruszenie interesów inwestorów. 

Ponadto, na podstawie art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku gdy emitent, 
oferujący, podmiot, o którym mowa w art. 11a ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, lub podmiot 
ubiegający się o dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących papierami 
wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym, nie wykonuje lub wykonuje nienależycie 
obowiązki lub nakazy z Ustawy o Ofercie Publicznej wymienione enumeratywnie w art. 96 ust. 
1 Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF może: (i) wydać decyzję o wykluczeniu papierów 
wartościowych z obrotu na rynku regulowanym; albo (ii) nałożyć, biorąc pod uwagę w 
szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pieniężną do 
wysokości 1.000.000 PLN; albo (iii) zastosować obie sankcje łącznie. 

Emitent nie może zagwarantować, że żadne z powyższych okoliczności nie wystąpią w 
przyszłości. Emitent ocenia istotność oraz prawdopodobieństwo zaistnienia niniejszego ryzyka 
jako niską. 



Dokument Ofertowy Medinice S.A. 

 

10 

 

2. OSOBY ODPOWIEDZIALNE, INFORMACJE OSÓB TRZECICH, 
RAPORTY EKSPERTÓW ORAZ ZATWIERDZANIE PRZEZ 
WŁAŚCIWY ORGAN 

2.1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE PRZEKAZANE W DOKUMENCIE 

OFERTOWYM  

2.1.1 Emitent 

Firma: MEDINICE S.A. 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba i adres: ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa 

Telefon: +48 725 500 051 

Adres poczty 
elektronicznej: 

biuro@mediniceopl 

Strona internetowa: wwwomediniceopl 

REGON 260637552 

NIP 6631868308 

KRS 0000443282 

Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

2.1.2  Doradca Prawny 

WBW Weremczuk Bobeł & Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. p. z siedzibą 
w Poznaniu 

2.2. OŚWIADCZENIE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W 

DOKUMENCIE OFERTOWYM I PODSUMOWANIU 

2.2.1 Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta 

Oświadczamy, że - zgodnie z naszą najlepszą wiedzą - informacje zawarte w dokumencie 
ofertowym i podsumowaniu są zgodne ze stanem faktycznym i że w dokumencie ofertowym i 
podsumowaniu nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 

__________________ 
Sanjeev Choudhary 

Prezes Zarządu 

 

__________________ 
Arkadiusz Dorynek 
Wiceprezes Zarządu 

 

__________________ 
Piotr Wiliński 

Wiceprezes Zarządu 

 

2.2.2 Oświadczenie osób działających w imieniu Doradcy Prawnego 

Oświadczamy, że - zgodnie z naszą najlepszą wiedzą - informacje zawarte w dokumencie 
ofertowym i podsumowaniu są zgodne ze stanem faktycznym i że w dokumencie ofertowym i 
podsumowaniu nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 

__________________ 
Łukasz Bobeł 
radca prawny 

__________________ 
Krzysztof Weremczuk 

radca prawny 
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2.3. DANE EKSPERTÓW 

Dokument Ofertowy nie zawiera oświadczenia ani raportu osoby określanej jako ekspert. 

2.4. INFORMACJE OD OSÓB TRZECICH 

Dokument Ofertowy nie zawiera informacji uzyskanych od osób trzecich. 

2.5. OŚWIADCZENIA 

Oświadczamy, że: 

(a) niniejszy Dokument Ofertowy został zatwierdzony przez KNF będącą właściwym 
organem zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1129; 

(b) KNF zatwierdza niniejszy Dokument Ofertowy wyłącznie jako spełniający standardy 
kompletności, zrozumiałości i spójności nałożone rozporządzeniem (UE) 2017/1129; 

(c) takie zatwierdzenie nie powinno być uznawane za zatwierdzenie jakości papierów 
wartościowych, które są przedmiotem tego Dokumentu Ofertowego; 

(d) inwestorzy powinni dokonać własnej oceny adekwatności inwestowania w te papiery 
wartościowe. 
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3. PODSTAWOWE INFORMACJE 

3.1. OŚWIADCZENIE O KAPITALE OBROTOWYM 

Emitent oświadcza, iż w jego ocenie, poziom kapitału obrotowego posiadanego przez Emitenta 
na Datę Dokumentu Ofertowego wystarcza na pokrycie jego obecnych potrzeb i prowadzenia 
działalności w okresie co najmniej 12 miesięcy od Daty Dokumentu Ofertowego. 

3.2. KAPITALIZACJA I ZADŁUŻENIE 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat skonsolidowanej kapitalizacji i zadłużenia 
Spółki na dzień 30 września 2020 r.  

Kapitalizacja i zadłużenie 

Na dzień 30 
września 
2020 r. 

 
(tys. zł) / 

(niezbadane) 

Zadłużenie krótkoterminowe ogółem1 (w tym krótkoterminowa część zadłużenia 
długoterminowego)........................................................................................................................ 367 

Gwarantowane..............................................................................................................................  0 

Zabezpieczone.............................................................................................................................. 0 

Niegwarantowane / 
niezabezpieczone........................................................................................................................... 0 

Zadłużenie długoterminowe ogółem2 (z wyłączeniem krótkoterminowej części zadłużenia) ... 2 361 

Gwarantowane.............................................................................................................................. 0 

Zabezpieczone.............................................................................................................................. 0 

Niegwarantowane / niezabezpieczone......................................................................................... 0 

Kapitał własny............................................................................................................................ 7 062 

Kapitał zakładowy........................................................................................................................ 436 

Kapitał zapasowy......................................................................................................................... 12 630 

Kapitał rezerwowy.......................................................................................................................  303 

Zyski zatrzymane......................................................................................................................... -5 187 

Wynik bieżący...............................................................................................................................  - 1 120 

Razem zadłużenie krótko- i długoterminowe plus kapitał własny razem ............................  9 790 
Źródło: Emitent. 
_____________________________________  
(1) Krótkoterminowe zadłużenie finansowe obejmuje: leasing finansowy. 
(2) Długoterminowe zadłużenie finansowe obejmuje: leasing finansowy. 
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Na dzień 30 
września 
2020 r. 

 (tys. zł) / 
(niezbadane) 

A. Środki pieniężne.....................................................................................................................  1 214 

B. Ekwiwalenty środków pieniężnych........................................................................................ 0 

C. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu........................................................................ 0 

D. Płynność (A + B + C).............................................................................................................  1 214 

E. Bieżące należności finansowe............................................................................................... 28 

F. Krótkoterminowe zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek...................................................  0 

G. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego........................................................................  0 

H. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe........................................................................ 71 

I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F + G + H).......................................................... 71 

J. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I - E - D)....................................................  --1 171 

K. Długoterminowe zadłużenie finansowe.................................................................................  384 

L. Instrumenty dłużne................................................................................................................. 0 

M. Inne długoterminowe zobowiązania finansowe....................................................................  259 

N. Długoterminowe zadłużenie finansowe (K + L + M).........................................................  643 

O. Zadłużenie finansowe netto (J + N)....................................................................................  - 528 
Źródło: Spółka 

Na Datę Dokumentu Ofertowego i od dnia sporządzenia informacji finansowych 
przedstawionych powyżej nie nastąpiły żadne istotne zmiany w kapitalizacji, zadłużeniu lub 
płynności Spółki. 

Zobowiązania pośrednie i warunkowe 

Na datę 30.09.2020 Grupa Kapitałowa nie posiadała zobowiązań pośrednich i warunkowych. 

3.3. INTERESY OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ZAANGAŻOWANYCH W EMISJĘ LUB 

OFERTĘ 

Nie dotyczy. Dokument Ofertowy, a w konsekwencji Prospekt, nie został sporządzony w 
związku z ofertą publiczną papierów wartościowych. 

3.4. POWODY ZORGANIZOWANIA OFERTY I SPOSÓB WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW 

PIENIĘŻNYCH 

Nie dotyczy. Dokument Ofertowy, a w konsekwencji Prospekt, nie został sporządzony w 
związku z ofertą publiczną papierów wartościowych. 
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4. INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH 
STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT OFERTY LUB DOPUSZCZENIA 
DO OBROTU 

4.1. OPIS RODZAJU I KLASY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT 

OFERTY LUB DOPUSZCZENIA DO OBROTU, W TYM MIĘDZYNARODOWY KOD 

IDENTYFIKUJĄCY PAPIER WARTOŚCIOWY („ISIN”) 

Na podstawie Prospektu, przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku 
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest: 

 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A w kapitale zakładowym 
Emitenta; 

 29.000 (dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B w kapitale 
zakładowym Emitenta; 

 622.620 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia) akcji zwykłych na 
okaziciela serii C w kapitale zakładowym Emitenta; 

 1.585.000 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 
serii D w kapitale zakładowym Emitenta; 

 100.260 (sto tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 w 
kapitale zakładowym Emitenta; 

 38.462 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na 
okaziciela serii E2 w kapitale zakładowym Emitenta; 

 986.667 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji 
zwykłych na okaziciela serii H1 w kapitale zakładowym Emitenta; 

 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii I w kapitale zakładowym 
Emitenta. 

Wskazane wyżej akcje serii A, B, C, D, E1, E2 oraz H1 są akcjami zdematerializowanymi i są 
wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect i posiadają oznaczenie 
ISIN: PLMDNCE00016. Akcje serii I wskazane powyżej nie zostały na Datę Dokumentu 
Ofertowego wprowadzone do obrotu. 

4.2. PRZEPISY PRAWNE, NA MOCY KTÓRYCH UTWORZONO PAPIERY WARTOŚCIOWE 

Wszystkie papiery wartościowe Emitenta zostały utworzone i wyemitowane na podstawie 
przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. 

AKCJE SERII A 

Akcje Serii A są akcjami założycielskimi, zostały objęte przy zawiązaniu Emitenta przez jej 
założycieli, pana Sanjeeva Choudhary i pana Piotra Suwalskiego i pokryte w całości wkładem 
pieniężnym. Statut oraz oświadczenia założycieli o objęciu akcji serii A zostały objęte aktem 
notarialnym z dnia 24.04.2012 r. sporządzonym przez notariusza Pawła Orłowskiego 
(Repertorium A Nr 6068/2012). 

AKCJE SERII B 

Akcje Serii B zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 5/2016 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału 
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zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji z wyłączeniem w całości prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy (akt notarialny z dnia 29.11.2016 r., sporządzony przez 
Katarzynę Tochowicz zastępcę notarialnego notariusza Pawła Orłowskiego – Repertorium A 
Nr 9647/2016). W dniu 3 marca 2017 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie 
dookreślenia kapitału zakładowego Emitenta (w wyniku przeprowadzonej subskrypcji 
prywatnej akcji serii B Emitenta) - akt notarialny z dnia 03.03.2017 r. sporządzony przez 
Katarzynę Tochowicz zastępcę notarialnego notariusza Pawła Orłowskiego – Repertorium A 
Nr 1526/2017. Akcje serii B zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego w dniu 29.06.2017 r. Akcje serii B obejmowane były po cenie emisyjnej w 
wysokości 15,00 zł w zamian za wkłady pieniężne. Wierzytelność o zapłatę ceny emisyjnej za 
objęcie akcji serii B uległa potrąceniu z wierzytelnością przysługującą akcjonariuszowi wobec 
Emitenta. 

AKCJE SERII C 

Akcje serii C zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 3/2017 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy oraz związanej z tym zmiany statutu Emitenta (akt notarialny 
z dnia 26.06.2017 r., sporządzony przez Katarzynę Tochowicz zastępcę notarialnego notariusza 
Macieja Biwejnisa – Repertorium A Nr 4851/2017). W dniu 28 lipca 2017 r. Zarząd Emitenta 
podjął uchwałę w sprawie dookreślenia kapitału zakładowego Emitenta (w wyniku 
przeprowadzonej subskrypcji prywatnej akcji serii C Emitenta; akt notarialny z dnia 28.07.2017 
r. sporządzony przez Katarzynę Tochowicz zastępcę notarialnego notariusza Pawła 
Orłowskiego – Repertorium A Nr 6126/2017), która została następnie zmieniona Uchwałą 
Zarządu Emitenta z dnia 09.08.2017 r. (akt notarialny z dnia 09.08.2017 r. sporządzony przez 
Katarzynę Tochowicz zastępcę notarialnego notariusza Pawła Orłowskiego – Repertorium A 
Nr 6466/2017) Akcje serii C zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego w dniu 13.10.2017 r. Akcje serii C obejmowane były po cenie emisyjnej w 
wysokości 5,74 zł w zamian za wkłady pieniężne. Akcje zostały pokryte gotówką w całości 
przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. 

AKCJE SERII D 

Akcje serii D zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 11/2017 Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Emitenta z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Emitenta z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 
oraz związanej z tym zmiany Statutu Emitenta (akt notarialny z dnia 7 kwietnia 2017 r. 
sporządzony przez Katarzynę Tochowicz zastępcę notarialnego notariusza Pawła Orłowskiego 
– Repertorium A nr 2691/2017). W dniu 28 lipca 2017 r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 1 
w sprawie dookreślenia kapitału zakładowego Emitenta w związku z emisją akcji serii D (akt 
notarialny z dnia 28.07.2017 r. sporządzony przez Katarzynę Tochowicz zastępcę notarialnego 
notariusza Pawła Orłowskiego – Rep. A Nr 6126/2017). Akcje serii D zostały zarejestrowane 
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, 
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13.10.2017 r. Akcje serii D 
obejmowane były po cenie emisyjnej w wysokości 0,10 zł w zamian za wkłady pieniężne. 
185.000 akcji zostało pokrytych gotówką w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia 
kapitału zakładowego, natomiast wierzytelność o zapłatę ceny emisyjnej za objęcie 1.400.000 
akcji uległa potrąceniu z wierzytelnościami przysługującymi akcjonariuszom wobec Emitenta. 
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AKCJE SERII E1 

Akcje serii E1 zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 2/2018 Zarządu Emitenta z dnia 
19 lutego 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na 
okaziciela serii E1 w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru 
akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii E1 oraz w sprawie zmiany statutu (akt notarialny z 
dnia 19.02.2018 r. sporządzony przez Katarzynę Tochowicz zastępcę notarialnego notariusza 
Macieja Biwejnisa – Repertorium A Nr 1306/2018). W dniu 7 marca 2018 r. Zarząd Emitenta 
podjął uchwałę w sprawie dookreślenia kapitału zakładowego Emitenta (w wyniku 
przeprowadzonej subskrypcji prywatnej akcji serii E1 Emitenta; akt notarialny z dnia 
07.03.2018 r. sporządzony przez notariusza Pawła Orłowskiego – Repertorium A Nr 
1867/2018). Akcje serii E1 zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego w dniu 23.03.2018 r. Akcje serii E1 obejmowane były po cenie emisyjnej 
w wysokości 13,00 zł w zamian za wkłady pieniężne. Akcje zostały pokryte gotówką w całości 
przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. 

AKCJE SERII E2 

Akcje serii E2 zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 30 
listopada 2018 r. (akt notarialny sporządzony przez notariusza Pawła Orłowskiego – 
Repertorium A nr 10578/2018) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 
akcji na okaziciela serii E2 w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa 
poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii E2 oraz w sprawie zmiany Statutu. W dniu 
14 stycznia 2019 r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 1 w sprawie dookreślenia wysokości 
kapitału zakładowego podwyższonego poprzez emisję akcji na okaziciela serii E2 w ramach 
kapitału docelowego (akt notarialny z dnia 14.01.2019 r. sporządzony przez Barbarę Golbę 
zastępcę notarialnego notariusza Macieja Biwejnisa – Repertorium A Nr 396/2019). Akcje serii 
E2 zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez 
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 
25.03.2019 r. Akcje serii E2 obejmowane były po cenie emisyjnej w wysokości 13,00 zł w 
zamian za wkłady pieniężne. Akcje zostały pokryte gotówką w całości przed zarejestrowaniem 
podwyższenia kapitału zakładowego. 

AKCJE SERII H1 

Akcje serii H1 zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 7 
sierpnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na 
okaziciela serii H1 w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru 
akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii H1 oraz w sprawie zmiany Statutu (akt notarialny z 
dnia 7.08.2019 r. sporządzony przez notariusza Barbarę Golbę – Repertorium A nr 6392/2019). 
W dniu 30 sierpnia 2019 r. Zarząd Emitenta złożył oświadczenie o wysokości objętego kapitału 
zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie w związku z 
emisją akcji serii H1 (akt notarialny sporządzony przez notariusza Barbarę Golbę – 
Repertorium A Nr 6850/2019). Akcje serii H1 zostały zarejestrowane w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 9.09.2019 r. 
Akcje serii H1 obejmowane były po cenie emisyjnej w wysokości 7,50 zł w zamian za wkłady 
pieniężne. Akcje zostały pokryte gotówką w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia 
kapitału zakładowego. 
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AKCJE SERII I 

Akcje serii I zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Emitenta z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa 
poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w sprawie dematerializacji praw do akcji 
serii I oraz akcji serii I, ubiegania się o wprowadzenie praw do akcji serii I oraz akcji serii I do 
obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect albo o dopuszczenie i 
wprowadzenie praw do akcji serii I oraz akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz w sprawie zmiany statutu Spółki i 
upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki (akt 
notarialny z dnia 1 września 2020 roku, repertorium A nr 7820/2020 sporządzony przez Barbarę 
Golbę notariusza w Warszawie). Zarząd Spółki złożył w dniu 28 września 2020 roku 
oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości 
kapitału zakładowego w statucie (akt notarialny z dnia 28 września 2020 roku, repertorium A 
nr 6121/2020, sporządzony przez Ewelinę Stygar-Jarosińską notariusza w Warszawie). Akcje 
serii I zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego w dniu 19.10.2020 r. Akcje serii I obejmowane były po cenie emisyjnej w 
wysokości 12,20 zł w zamian za wkłady pieniężne. Wszystkie akcje serii I zostały objęte po ich 
zaoferowaniu w trybie subskrypcji prywatnej i opłacone gotówką. 

4.3. WSKAZANIE, CZY PAPIERY WARTOŚCIOWE SĄ PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI 

IMIENNYMI, CZY NA OKAZICIELA, ORAZ CZY MAJĄ ONE FORMĘ DOKUMENTU, CZY TEŻ 

SĄ ZDEMATERIALIZOWANE 

Wszystkie wyemitowane przez Emitenta Akcje są akcjami na okaziciela. Akcje serii A, B, C, 
D, E1, E2 oraz H1 są akcjami zdematerializowanymi i są wprowadzone do alternatywnego 
systemu obrotu na rynku NewConnect. Akcje Serii I na Datę Dokumentu Ofertowego nie 
zostały wprowadzone do obrotu. Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło decyzję o 
dematerializacji Akcji Serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i w tym 
celu upoważniło Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych 
do ich dematerializacji. Stosownie do treści art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie Akcje Serii I nie 
będą miały formy dokumentu od chwili ich zarejestrowania w KDPW. Po zatwierdzeniu 
Prospektu przez KNF, Emitent złoży odpowiednie wnioski do KDPW i GPW w celu rejestracji 
Akcji Serii I i ich dematerializacji. 

4.4. WALUTA EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

Papiery wartościowe Emitenta emitowane są w złotych polskich (zł, PLN). 

4.5. OPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI, W TYM WSZELKICH 

OGRANICZEŃ TYCH PRAW, ORAZ PROCEDURA WYKONYWANIA TYCH PRAW 

4.5.1 Prawo do dywidendy 

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, 
zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do 
wypłaty akcjonariuszom. Czysty zysk dzieli się według zasad ustalonych w uchwale Walnego 
Zgromadzenia. Czysty zysk może być wyłączony od podziału i przeznaczony na tworzony w 
Spółce kapitał zapasowy, rezerwowy lub rezerwę utworzoną w celu umorzenia akcji. Zysk 
rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela 
się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. 
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Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni 
rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione 
z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone 
na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o 
kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok 
obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy (dzień, na który ustala się listę 
akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy) oraz termin wypłaty 
dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w 
okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. 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. 
Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc 
od dnia dywidendy. 

Wypłata dywidendy spółki publicznej w odniesieniu do akcji zdematerializowanych następuje 
za pośrednictwem KDPW, który realizuje zobowiązania Emitenta wobec akcjonariuszy w ten 
sposób, że organizuje i koordynuje proces spełniania przez Emitenta świadczeń pieniężnych na 
rzecz akcjonariuszy. Szczegółowe zasady wypłaty dywidendy określają postanowienia 
Szczegółowych Zasad Działania KDPW oraz Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych. 

Ustawa Prawo dewizowe nie przewiduje żadnych ograniczeń w prawach do dywidendy dla 
posiadaczy akcji będących nierezydentami. Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi 
mogą, pod warunkiem przedstawienia stosownych dokumentów, na mocy m.in. umów 
międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania, skorzystać z możliwości pobrania 
od nich przez Emitenta podatku od dywidendy.  

Roszczenia o wypłatę dywidendy przedawniają się z upływem okresu przedawnienia 
określonego w przepisach Kodeksu cywilnego. 

4.5.2 Prawo głosu 

Zgodnie z art. 412 § 1 KSH, akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz 
wykonywać prawo głosu. Akcjonariusz może wykonywać prawo głosu osobiście lub przez 
pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania 
prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. 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. 

Zgodnie z §6 ust. 3 statutu Emitenta, na każdą akcję w kapitale zakładowym emitenta przypada 
jeden (1) głos na Walnym Zgromadzeniu. Żadne z akcji Emitenta nie są uprzywilejowane co 
do głosu, Emitent nie emitował akcji niemych. Z uwagi na okoliczność, że wszystkie akcje w 
kapitale zakładowym Emitenta mają postać zdematerializowaną, prawo głosu przysługuje 
wyłącznie akcjonariuszowi, nie przysługuje zastawnikom ani użytkownikom akcji. 

4.5.3 Prawo pierwokupu w ofertach subskrypcji papierów wartościowych tej samej 
klasy 

Zgodnie z art. 433 i nast. KSH, prawo poboru jest prawem pierwszeństwa dotychczasowych 
akcjonariuszy do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji. W interesie 
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Emitenta Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub 
w części. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości co najmniej czterech piątych 
głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy 
zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia 
Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru 
oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. 

4.5.4 Prawo do udziału w zyskach Emitenta 

Poszczególne serie akcji emitowanych przez Emitenta nie są uprzywilejowane co do udziału w 
zyskach. Zastosowanie znajdują zasady wskazane w pkt. 4.5.1. 

4.5.5 Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji 

Zgodnie z art. 474 KSH majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli 
dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na 
kapitał zakładowy. Podział tego majątku między akcjonariuszy nie może nastąpić przed 
upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. 
Statut Emitenta nie zawiera postanowień co do uprzywilejowania określonych akcji w zakresie 
przyznania im prawa pierwszeństwa przy podziale majątku. 

4.5.6 Postanowienia dotyczące umorzenia 

Zgodnie z §9 ust. 2 Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich 
nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Zgodnie z art. 359 KSH umorzenie akcji 
wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności 
podstawę̨ prawną umorzenia, wysokość́ wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji 
umorzonych. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu. 

4.5.7 Postanowienia dotyczące zamiany 

Postanowienia statut Emitenta nie zawierają szczególnych uwarunkowań dotyczących zamiany 
akcji imiennych na akcje na okaziciela, ani zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. W 
powyższym zakresie zastosowanie znajduje 334 § 2 KSH, zgodnie z którym zamiana akcji 
imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza, 
jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej. 

4.6. W PRZYPADKU NOWYCH EMISJI NALEŻY WSKAZAĆ UCHWAŁY, ZEZWOLENIA LUB 

ZGODY, NA KTÓRYCH PODSTAWIE PAPIERY WARTOŚCIOWE ZOSTAŁY LUB ZOSTANĄ 

UTWORZONE LUB WYEMITOWANE 

Dokument Ofertowy, a w konsekwencji nie jest sporządzany w związku z emisją nowych 
papierów wartościowych. 

4.7. W PRZYPADKU NOWYCH EMISJI – PRZEWIDYWANA DATA EMISJI PAPIERÓW 

WARTOŚCIOWYCH 

Dokument Ofertowy, a w konsekwencji nie jest sporządzany w związku z emisją nowych 
papierów wartościowych. 

4.8. OPIS WSZYSTKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH ZBYWALNOŚCI PAPIERÓW 

WARTOŚCIOWYCH 

4.8.1 Ograniczenia wynikające ze Statutu 

Statut Emitenta nie przewiduje ograniczeń w przenoszeniu Akcji Emitenta. 
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4.8.2 Ograniczenia wynikające z przepisów prawa 

4.8.2.1 Ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie 

Opis ograniczeń wynikających z Ustawy o Ofercie został zamieszczony w punkcie 4.9 
Dokumentu Ofertowego. 

4.8.2.2 Ograniczenia wynikające z przepisów dotyczących ochrony konkurencji 

Opis ograniczeń wynikających z przepisów dotyczących ochrony konkurencji został 
zamieszczony w punkcie 4.9 Dokumentu Ofertowego. 

4.8.2.3 Obowiązki wynikające z Rozporządzenia MAR 

Obowiązki związane z informacjami poufnymi 

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia MAR, zabrania się każdej osobie: 

 wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji 
poufnych, 

 rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji 
poufnych lub 

 bezprawnego ujawniania informacji poufnych. 

Do celów Rozporządzenia MAR informacje poufne obejmują następujące rodzaje informacji: 

a)  określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości 
publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby 
emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w 
przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący 
wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych 
instrumentów finansowych, 

b) w odniesieniu do towarowych instrumentów pochodnych, określone w sposób 
precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące 
bezpośrednio lub pośrednio jednego lub większej liczby takich instrumentów 
pochodnych lub dotyczące bezpośrednio powiązanych kontraktów towarowych na 
rynku kasowym, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby 
prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny takich instrumentów pochodnych lub 
powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym, oraz gdy można zasadnie 
oczekiwać, że dane informacje zostaną ujawnione lub ich ujawnienie jest wymagane 
zgodnie z przepisami ustawowymi lub wykonawczymi na szczeblu unijnym lub 
krajowym, zasadami rynku, umową, praktyką lub zwyczajem, na odpowiednich 
rynkach towarowych instrumentów pochodnych lub rynkach kasowych, 

c) w odniesieniu do uprawnień do emisji lub opartych na nich produktów sprzedawanych 
na aukcjach, określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do 
wiadomości publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej 
liczby takich instrumentów, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej 
miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów lub na ceny 
powiązanych pochodnych instrumentów finansowych, 

d) w przypadku osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów 
finansowych, oznacza to także informacje przekazane przez klienta i związane z jego 
zleceniami dotyczącymi instrumentów finansowych będącymi w trakcie realizacji, 
określone w sposób precyzyjny, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub 
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większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, 
a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie 
znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych, cenę powiązanych 
kontraktów towarowych na rynku kasowym lub cenę powiązanych pochodnych 
instrumentów finansowych. 

Informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one na zbiór 
okoliczności, które istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które 
miało miejsce lub można zasadnie oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są 
w wystarczającym stopniu szczegółowe, aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do 
prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów 
finansowych lub powiązanych instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów 
towarowych na rynku kasowym lub sprzedawanych na aukcji produktów opartych na 
uprawnieniach do emisji. W związku z tym w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, 
którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub szczególnego 
wydarzenia, za informacje określone w sposób precyzyjny można uznać te przyszłe 
okoliczności lub to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane z 
zaistnieniem lub spowodowaniem tych przyszłych okoliczności lub tego przyszłego 
wydarzenia. Etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację poufną, 
jeżeli sam w sobie spełnia kryteria informacji poufnych, o których mowa w niniejszym 
artykule. 

Informacje, które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby 
prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny instrumentów finansowych, instrumentów 
pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub sprzedawanych na 
aukcji produktów opartych na uprawnieniach do emisji, oznaczają z kolei informacje, których 
racjonalny inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na nich w części przy 
podejmowaniu swych decyzji inwestycyjnych. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia MAR, wykorzystywanie informacji poufnej ma miejsce 
wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje tę 
informację, nabywając lub zbywając, na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, 
bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, których informacja ta dotyczy. 
Wykorzystanie informacji poufnej w formie anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego 
instrumentu finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku gdy zlecenie złożono 
przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się za 
wykorzystywanie informacji poufnej. 

Udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała informacje poufne lub nakłanianie innej 
osoby do wykorzystania informacji poufnych zgodnie z art. 8 ust. w Rozporządzenia MAR ma 
miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych oraz: 

1. udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła 
instrumenty finansowe, których informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego 
nabycia lub zbycia lub 

2. udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub 
zmieniła zlecenie dotyczące instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą, 
lub nakłania tę osobę do takiego anulowania lub zmiany. 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Rozporządzenia MAR, stosowanie rekomendacji lub nakłaniania, o 
których mowa w art. 8 ust. 2 
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Rozporządzenia MAR, oznacza wykorzystywanie informacji poufnych w rozumieniu art. 8 
Rozporządzenia MAR, jeżeli osoba stosująca daną rekomendację lub nakłanianie wie lub 
powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych. 

Postanowienia art. 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie do wszystkich osób będących w 
posiadaniu informacji poufnych z racji: 

1. bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta 
lub uczestnika rynku uprawnień do emisji, 

2. posiadania udziałów w kapitale emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji, 

3. posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu lub 
obowiązków lub 

4. zaangażowania w działalność przestępczą. 

Postanowienia art. 8 Rozporządzenia MAR mają także zastosowanie do wszystkich osób, które 
weszły w posiadanie informacji poufnych w okolicznościach innych niż wymienione w 
akapicie pierwszym, jeżeli osoby te wiedzą lub powinny wiedzieć, że są to informacje poufne. 
W przypadku osoby prawnej postanowienia art. 8 Rozporządzenia MAR mają zastosowanie 
zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu 
decyzji o dokonaniu nabycia, zbycia, anulowania lub zmiany zlecenia, na rachunek tej osoby 
prawnej. 

Manipulacje na rynku 

Zgodnie z art. 15 Rozporządzenia MAR, zabrania się każdej osobie dokonywania manipulacji 
na rynku lub usiłowania dokonywania manipulacji na rynku. 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Rozporządzenia MAR manipulacja na rynku obejmuje następujące 
działania: 

1. zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które: 

a) wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument 
finansowy, powiązany kontrakt towarowy na rynku kasowym lub sprzedawany na 
aukcji produkt oparty na uprawnieniach do emisji, lub co do ich ceny lub 

b) utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku instrumentów 
finansowych, powiązanego kontraktu towarowego na rynku kasowym lub 
sprzedawanego na aukcji produktu opartego na uprawnieniach do emisji na 
nienaturalnym lub sztucznym poziomie, 

c) chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca zlecenie transakcji lub 
podejmująca każde inne zachowanie dowiedzie, iż dana transakcja, zlecenie lub 
zachowanie nastąpiły z zasadnych powodów i są zgodne z przyjętymi praktykami 
rynkowymi ustanowionymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia MAR, 

2. zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające 
albo mogące wpływać na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, 
powiązanego kontraktu towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji 
produktu opartego na uprawnieniach do emisji, związane z użyciem fikcyjnych narzędzi 
lub innych form wprowadzania w błąd lub podstępu, 

3. rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub przy użyciu innych 
środków, informacji, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży 
lub popytu na instrument finansowy, powiązany kontrakt towarowy na rynku kasowym 
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lub sprzedawany na aukcji produkt oparty na uprawnieniach do emisji, lub co do ich 
ceny, lub zapewniają utrzymanie się lub mogą zapewnić utrzymanie się ceny jednego 
lub kilku instrumentów finansowych, powiązanego kontraktu towarowego na rynku 
kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego na uprawnieniach do emisji 
na nienaturalnym lub sztucznym poziomie, w tym rozpowszechnianie plotek, w 
przypadku gdy osoba rozpowszechniająca te informacje wiedziała lub powinna była 
wiedzieć, że informacje te były fałszywe lub wprowadzające w błąd, 

4. przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, lub dostarczanie 
fałszywych lub wprowadzających w błąd danych dotyczących wskaźnika 
referencyjnego, jeżeli osoba przekazująca informacje lub dostarczająca dane wiedziała 
lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe i wprowadzające w błąd, lub każde inne 
zachowanie stanowiące manipulowanie obliczaniem wskaźnika referencyjnego. 

Za manipulację na rynku uznaje się m.in. następujące zachowania: 

1. postępowanie osoby lub osób działających wspólnie, mające na celu utrzymanie 
dominującej pozycji w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy, powiązane 
kontrakty towarowe na rynku kasowym lub sprzedawane na aukcji produkty oparte na 
uprawnieniach do emisji, które skutkuje albo może skutkować, bezpośrednio lub 
pośrednio, ustaleniem poziomu cen sprzedaży lub kupna lub stwarza albo może 
stwarzać nieuczciwe warunki transakcji, 

2. nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na otwarciu lub zamknięciu rynku, 
które skutkuje albo może skutkować wprowadzeniem w błąd inwestorów kierujących 
się cenami podanymi do wiadomości publicznej, w tym cenami otwarcia i zamknięcia, 

3. składanie zleceń w systemie obrotu, w tym ich anulowanie lub zmiana, za pomocą 
wszelkich dostępnych metod handlu, w tym środków elektronicznych, takich jak 
strategie handlu algorytmicznego i handlu wysokiej częstotliwości, i które wywołuje 
jeden ze skutków, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. a) lub b) Rozporządzenia MAR 
poprzez: 

a) zakłócenia lub opóźnienia w funkcjonowaniu transakcji w danym systemie obrotu 
albo prawdopodobieństwo ich spowodowania; utrudnianie innym osobom 
identyfikacji prawdziwych zleceń w danym systemie obrotu lub 
prawdopodobieństwo utrudniania tej identyfikacji, w szczególności poprzez 
składanie zleceń, które skutkują przepełnieniem lub destabilizacją arkusza zleceń 
lub 

b) tworzenie lub prawdopodobieństwo stworzenia fałszywego lub wprowadzającego w 
błąd sygnału w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy lub jego ceny, 
w szczególności poprzez składanie zleceń w celu zapoczątkowania lub nasilenia 
danego trendu, 

c) wykorzystywanie okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych 
lub elektronicznych do wygłaszania opinii na temat instrumentu finansowego, 
powiązanego kontraktu towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na 
aukcji produktu opartego na uprawnieniach do emisji (lub pośrednio na temat jego 
emitenta) po uprzednim zajęciu pozycji na danym instrumencie finansowym, 
powiązanym kontrakcie towarowym na rynku kasowym lub sprzedawanym na 
aukcji produkcie opartym na uprawnieniach do emisji, a następnie czerpanie zysku 
ze skutków opinii wygłaszanych na temat ceny tego instrumentu, powiązanego 
kontraktu towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu 
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opartego na uprawnieniach do emisji, bez jednoczesnego podania do publicznej 
wiadomości istniejącego konfliktu interesów w sposób odpowiedni i skuteczny, 

4. nabywanie lub zbywanie na rynku wtórnym uprawnień do emisji lub powiązanych 
instrumentów pochodnych przed aukcją zorganizowaną zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 1031/2010, ze skutkiem ustalenia rozliczeniowej ceny aukcyjnej 
sprzedawanych na aukcji produktów na nienaturalnym lub sztucznym poziomie lub 
wprowadzenie w błąd oferentów składających oferty na aukcjach. 

Jeżeli osoba, o której mowa powyżej, jest osobą prawną, postanowienia art. 12 Rozporządzenia 
MAR mają zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą 
udział w podejmowaniu decyzji o prowadzeniu działalności na rachunek tej osoby prawnej. 

Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i okres zamknięty 

W rozumieniu Rozporządzenia MAR „osoba pełniąca obowiązki zarządcze” oznacza osobę 
związaną z emitentem, uczestnika rynku uprawnień do emisji lub inny podmiot, o którym mowa 
w art. 19 ust. 10 Rozporządzenia MAR, która: 

1. jest członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego tego 
podmiotu lub 

2. pełni funkcje kierownicze, nie będąc członkiem organów, o których mowa w lit. a), przy 
czym ma stały dostęp do informacji poufnych dotyczących pośrednio lub bezpośrednio 
tego podmiotu oraz uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych mających 
wpływ na dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze tego podmiotu. 

Z kolei „osoba blisko związana” w rozumieniu Rozporządzenia MAR oznacza: 

1. małżonka lub partnera uznawanego zgodnie z prawem krajowym za równoważnego z 
małżonkiem; 

2. dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym; 

3. członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie 
domowym przez okres co najmniej roku lub 

4. osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki 
zarządcze pełni osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba, o której mowa w lit. a), 
b) lub c), nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która 
została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze 
są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby. 

Zgodnie z art. 19 Rozporządzenia MAR, osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko 
z nimi związane powiadamiają emitenta oraz właściwy organ o każdej transakcji zawieranej na 
ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub do 
instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych. 

Takich powiadomień dokonuje się niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po dniu 
transakcji, jeżeli łączna kwota transakcji osiągnie próg określony w zależności od przypadku w 
art. 19 ust. 8 lub 9 Rozporządzenia MAR w trakcie jednego roku kalendarzowego. Zgodnie z 
tym przepisami, obowiązek powiadamiania ma zastosowanie do każdej kolejnej transakcji, gdy 
zostanie osiągnięta łączna kwota 5.000 EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego, o ile 
właściwy organ nie podjął decyzji o podwyższeniu progu. Próg w wysokości 5.000 EUR 
oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji wszystkich transakcji, o których mowa 
w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. 
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Do celów art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR oraz bez uszczerbku dla prawa państw 
członkowskich do ustanawiania obowiązków powiadamiania innych niż obowiązki, o których 
mowa w niniejszym artykule, osoby, o których mowa w tym przepisie, powiadamiają właściwe 
organy o wszystkich transakcjach dokonywanych na własny rachunek przez te osoby. 

Zgodnie z art. 19 ust. 5 Rozporządzenia MAR, osoby pełniące obowiązki zarządcze 
zobowiązani są powiadomić na piśmie osoby blisko z nimi związane o ich obowiązkach 
wynikających z niniejszego art. 19 Rozporządzenia MAR i przechowywać kopię tego 
powiadomienia. 

Powiadomienie o transakcjach powinno zawierać następujące informacje: 

1. nazwisko osoby, 

2. przyczynę powiadomienia, 

3. nazwę danego emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji, 

4. opis i identyfikację instrumentu finansowego, 

5. charakter transakcji (np. nabycie lub zbycie), ze wskazaniem, czy jest ona związana z 
wykonywaniem programów opcji na akcje lub z konkretnymi przypadkami określonymi 
w art. 19 ust. 7 Rozporządzenia MAR, 6) datę i miejsce transakcji, oraz 

6. cenę i wolumen transakcji. 

W przypadku zastawu, którego warunki przewidują zmianę jego wartości, należy to ujawnić 
wraz z wartością na dzień ustanowienia zastawu. Transakcje, które wymagają powiadomienia, 
obejmują także te wskazane w art. 19 ust. 7 Rozporządzenia MAR, m.in. transakcje zastawiania 
lub pożyczania instrumentów finansowych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze, lub w 
jej imieniu, lub osobę blisko z nią związaną, lub w jej imieniu oraz transakcje zawierane przez 
osobę zawodowo zajmującą się pośredniczeniem w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu 
zleceń lub przez inną osobę w imieniu osoby pełniącej obowiązki zarządcze lub osoby blisko 
związanej z taką osobą, włączając w to transakcje zawierane w ramach uznania. 

Osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może również dokonywać żadnych 
transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, 
dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub 
innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni 
kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na 
koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej 
zgodnie z przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu lub 
prawem krajowym, chyba że emitent na zasadach określonych w art. 19 ust. 12 Rozporządzenia 
MAR zezwolił osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej 
rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego 

4.8.2.4 Ograniczenia wynikające z Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji 

W związku z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19 do Ustawy o Kontroli Niektórych 
Inwestycji wprowadzono przepisy regulujące zasady i tryb kontroli inwestycji skutkujących 
nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa lub nabyciem dominacji m.in. nad 
spółkami publicznymi w rozumieniu Ustawy o Ofercie, pod warunkiem osiągania przez dany 
podmiot przychodu ze sprzedaży i usług przekraczającego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych, poprzedzających zgłoszenie, równowartość 
10 000 000 EUR. Inwestycje podlegające kontroli dotyczą sytuacji, w których osoba fizyczna 
nieposiadająca obywatelstwa państwa członkowskiego lub inny podmiot, który nie posiada lub 
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nie posiadał od co najmniej dwóch lat od dnia poprzedzającego zgłoszenie siedziby na 
terytorium państwa członkowskiego, nabywa lub osiąga znaczące uczestnictwo lub nabywa 
dominację nad podmiotem objętym ochroną. Za państwo członkowskie na potrzeby tej 
regulacji Ustawa o Kontroli Niektórych Inwestycji uznaje państwo, które jest członkiem Unii 
Europejskiej lub stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub państwem 
należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. 

Znaczące uczestnictwo zostało zdefiniowane jako sytuacja umożliwiająca wywieranie wpływu 
na działalność podmiotu przez:  

a) posiadanie udziałów albo akcji reprezentujących co najmniej 20% ogólnej liczby głosów, 
albo 

b) posiadanie udziału kapitałowego w spółce osobowej o wartości wynoszącej co najmniej 
20% wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki, lub 

c) posiadanie udziału w zyskach innego podmiotu wynoszącego co najmniej 20%. 

Nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa jest: (i) uzyskanie znaczącego 
uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną przez nabycie udziałów albo akcji lub praw z 
udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, lub (ii) osiągnięcie lub przekroczenie 
odpowiednio progu 20% i 40% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym podmiotu 
objętego ochroną, udziału w zyskach podmiotu objętego ochroną lub udziału kapitałowego w 
spółce osobowej będącej podmiotem objętym ochroną w odniesieniu do wartości wszystkich 
wkładów wniesionych do tej spółki przez nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo 
akcji albo objęcie udziałów albo akcji, lub (iii) nabycie lub wydzierżawienie od podmiotu 
objętego ochroną przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. 

Przepisy ustawy stosuje się także w przypadku nabycia pośredniego, którym jest nabycie lub 
osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji 
nad takim podmiotem, jeśli jest dokonywane (i) przez podmiot zależny, (ii) przez podmiot, 
którego statut albo inny akt regulujący jego funkcjonowanie zawiera postanowienia dotyczące 
prawa do jego majątku w razie rozwiązania podmiotu albo innej formy jego ustania, w tym 
prawa do dysponowania tym majątkiem bez jego nabycia, (iii) w imieniu własnym, ale na 
zlecenie innego podmiotu, (iv) przez podmiot, z którym inny podmiot zawarł umowę, której 
przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych 
uprawnień do udziałów, akcji albo innych praw udziałowych lub praw z udziałów, akcji albo 
innych praw udziałowych podmiotu objętego ochroną, (v) przez grupę dwóch lub więcej osób, 
jeżeli chociażby jedną z tych osób jest podmiot, z którym inny podmiot zawarł umowę, 
dotyczącą nabywania udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, bądź choćby nabywania 
udziałów albo akcji lub składników majątku przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej 
Polskiej, jeżeli przedmiotem tej umowy jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa 
głosu, bądź innych uprawnień do udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji 
przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, (vi) przez podmiot działający na 
podstawie pisemnego lub ustnego porozumienia dotyczącego nabywania przez strony takiego 
porozumienia udziałów albo akcji lub składników majątku podmiotu objętego ochroną lub 
nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku przedsiębiorców z siedzibą w 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Przez nabycie pośrednie rozumie się również przypadki, gdy wskutek innej transakcji lub 
zdarzenia podmiot uzyska status podmiotu dominującego wobec podmiotu posiadającego 
znaczące uczestnictwo w podmiocie objętym ochroną lub podmiotu dominującego wobec 
podmiotu objętego ochroną lub wobec podmiotu mającego tytuł prawny do przedsiębiorstwa 
lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podmiotu objętego ochroną.  
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Ustawa definiuje także pojęcie tzw. nabycia następczego, do którego zastosowanie znajdują 
omawiane regulacje. Nabyciem następczym jest nabycie lub osiągnięcie znaczącego 
uczestnictwa albo nabycie dominacji nad podmiotem objętym ochroną, a także osiągnięcie lub 
przekroczenie odpowiednio 20% albo 40% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym 
podmiotu objętego ochroną, udziału w zyskach podmiotu objętego ochroną lub udziału 
kapitałowego w spółce osobowej będącej podmiotem objętym ochroną w odniesieniu do 
wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki, w wyniku: 

1) umorzenia udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną bądź nabycia udziałów albo 
akcji własnych tego podmiotu, 

2) podziału podmiotu objętego ochroną albo połączenia go z innym podmiotem, 
3) zmiany umowy albo statutu podmiotu objętego ochroną w zakresie uprzywilejowania 

udziałów albo akcji, udziału w zyskach, ustanowienia bądź zmiany lub zniesienia 
uprawnień przysługujących poszczególnym wspólnikom, akcjonariuszom albo 
uczestnikom tego podmiotu. 

W przypadku gdy dana transakcja spełnia warunki, o których mowa powyżej, powstaje 
obowiązek zawiadomienia Prezesa UOKiK o zamiarze dokonania inwestycji. W zależności od 
rodzaju transakcji zawiadomienia dokonuje się uprzednio lub następczo. Prezes UOKiK wydaje 
decyzję o odmowie wszczęcia postępowania kontrolnego i braku sprzeciwu wobec nabycia lub 
osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji, albo postanowienie o wszczęciu 
postępowania kontrolnego. W przypadku wszczęcia postępowania kontrolnego Prezes UOKiK 
może zgłosić sprzeciw wobec nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia 
dominacji nad podmiotem objętym ochroną, w tym także w przypadku nabycia pośredniego 
lub następczego, m.in. jeżeli w związku z nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa 
albo nabyciem dominacji istnieje przynajmniej potencjalne zagrożenie dla porządku 
publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Rzeczypospolitej Polskiej lub zdrowia 
publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej lub brak jest możliwości ustalenia, czy nabywca 
posiada obywatelstwo państwa członkowskiego - w przypadku osób fizycznych albo posiada 
lub posiadał od co najmniej dwóch lat od dnia poprzedzającego zgłoszenie siedziby na 
terytorium państwa członkowskiego - w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne lub 
nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji może mieć 
negatywny wpływ na projekty i programy leżące w interesie Unii Europejskiej. Prezes UOKiK 
wydaje decyzję w terminie 120 dni od wszczęcia postępowania kontrolnego. 

Nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji dokonane bez 
złożenia zawiadomienia albo pomimo wydania decyzji o sprzeciwie przez Prezesa UOKiK, co 
do zasady, jest nieważne. 

Nowelizacja Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji obejmująca opisane wyżej regulacje 
weszła w życie w dniu 24 lipca 2020 r. Przepisy utracą moc po dwóch latach od dnia ich wejścia 
w życie na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do 
oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami 
COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z 
wystąpieniem COVID-19.  

4.9. INFORMACJA O ISTNIENIU PRZEPISÓW KRAJOWYCH DOTYCZĄCYCH PRZEJĘĆ 

MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO EMITENTA, KTÓRE TO PRZEPISY MOGĄ UDAREMNIĆ 

EWENTUALNE PRZEJĘCIA 

W polskim systemie prawnym istnieje szereg przepisów dotyczących przejęć. 
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Obrót akcjami Emitenta podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o Ofercie 

Na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie każdy podmiot, który osiągnął lub przekroczył progi 
5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% w ogólnej liczbie głosów 
Emitenta jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz 
Emitenta, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o 
zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się 
o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji Emitenta w transakcji 
zawartej na rynku regulowanym - nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia 
transakcji. Dotyczy to również sytuacji zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% 
ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje 
są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych; 5% ogólnej liczby głosów 
w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym rynku regulowanym niż 
rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 
33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Wykaz informacji 
przedstawianych w zawiadomieniu składanym w KNF jest określony w art. 69 oraz art. 69a 
Ustawy o Ofercie. 

Zgodnie z art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce 
publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na 
sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby 
głosów, z zastrzeżeniem art. 74 Ustawy o Obrocie. 

Zgodnie z art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie, przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce 
publicznej może nastąpi w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub 
zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki. 

Zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie, w przypadku gdy przekroczenie progu 66% nastąpiło 
w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty 
publicznej lub w ramach wnoszenia ich jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału 
spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego 
niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył 
akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 66% ogólnej liczby 
głosów, do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich 
pozostałych akcji tej spółki, chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który 
pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 66% 
ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany 
statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji. 

Obowiązki wskazane powyżej nie powstają w przypadku nabywania akcji w obrocie 
pierwotnym, a także w przypadku nabywania akcji od Skarbu Państwa w wyniku pierwszej 
oferty publicznej i w okresie 3 lat od dnia zakończenia sprzedaży przez Skarb Państwa akcji w 
wyniku pierwszej oferty publicznej. Warunki przeprowadzenia wezwania określają przepisy 
art. 73 - 77 Ustawy o Ofercie oraz przepisy wykonawcze do przedmiotowych artykułów. 

Zgodnie z art. 89 Ustawy o Ofercie akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji 
nabytych z naruszeniem wskazanych powyżej obowiązków. Prawo głosu z akcji spółki 
publicznej wykonane wbrew zakazowi, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku 
głosowania nad uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw. 

Za naruszenie przepisów Ustawy o Ofercie Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć karę 
pieniężną do wysokości 1.000.000 PLN. Kara ta może zostać nałożona odrębnie za każde z 
naruszeń. Ponadto kara może też być nałożona odrębnie na każdy z podmiotów, które łączy 
pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki 
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publicznej lub zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej 
polityki wobec tej spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć 
czynności powodujące powstanie tych obowiązków. 

Obowiązki związane z nabywaniem akcji związane z ochroną konkurencji 

Ograniczenia w zakresie koncentracji przedsiębiorców zostały ustanowione zarówno na 
płaszczyźnie prawa polskiego jak i prawa Unii Europejskiej. 

Na gruncie prawa polskiego zasady koncentracji przedsiębiorców określa Ustawa o Ochronie 
Konkurencji i Konsumentów. Zgodnie z art. 13 ust. 1 tej ustawy, zamiar koncentracji podlega 
zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli: 

1. łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku 
obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 
euro lub 

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

Obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru połączenia dwóch lub więcej samodzielnych 
przedsiębiorców, przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, 
udziałów lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym 
lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców, utworzenia przez 
przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy lub 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. Dokonanie przy tym 
koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę 
dominującego. 

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

1. jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 
ust. 2 pkt 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, nie przekroczył na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych 
poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro, 

2. jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 lub 3 
Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, nie przekroczył na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających 
zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro, 

3. polegającej na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi 
do jednej grupy kapitałowej oraz jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub 
przedsiębiorców należących do tej grupy kapitałowej – jeżeli obrót przedsiębiorcy lub 
przedsiębiorców, nad którymi ma nastąpić przejęcie kontroli, i obrót realizowany przez 
nabywane części mienia nie przekroczył łącznie na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 
10.000.000 euro, 

4. 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 
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udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed 
upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że: 

a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do 
dywidendy, lub 

b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części 
przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów, 

5. 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, 

6. następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy 
zamierzający przejąć kontrolę lub nabywający część mienia jest konkurentem albo 
należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy 
przejmowanego lub którego część mienia jest nabywana, 

7. przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w drodze decyzji, wydaje zgodę na 
dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie 
ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może na przedsiębiorcę lub 
przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji nałożyć obowiązek lub przyjąć ich 
zobowiązanie, w szczególności do: 

1. zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 

2. wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w 
szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z 
funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego jednego lub kilku 
przedsiębiorców, 

3. udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakazuje, w drodze decyzji, dokonania 
koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w 
szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Może jednak 
wydać, 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 lub 
może ona wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową. 

Decyzje, o których mowa powyżej, wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania 
koncentracja nie została dokonana, chyba że termin ich obowiązywania zostanie przedłużony 
na wniosek przedsiębiorcy uczestniczącego w koncentracji. 

Zasady koncentracji przedsiębiorców na gruncie prawa europejskiego określa Rozporządzenie 
Rady w Sprawie Koncentracji. 

Przepisy rozporządzenia stosuje się do wszystkich koncentracji o wymiarze wspólnotowym. 

Koncentracja w rozumieniu przepisów powyższego rozporządzenia występuje w przypadku, 
gdy trwała zmiana kontroli wynika z: 
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1. łączenia się dwóch lub więcej wcześniej samodzielnych przedsiębiorstw lub części 
przedsiębiorstw lub 

2. 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. 

Podstawę kontroli muszą przy tym stanowić prawa, umowy lub jakiekolwiek inne środki, które 
oddzielnie bądź wspólnie i uwzględniając okoliczności faktyczne lub prawne, dają możliwość 
wywierania decydującego wpływu na przedsiębiorstwo, w szczególności przez: 

1. własność lub prawo użytkowania całego lub części aktywów przedsiębiorstwa, 

2. prawa lub umowy przyznające decydujący wpływ na skład, głosowanie lub decyzje 
organów przedsiębiorstwa. 

Kontrolę przejmują osoby lub przedsiębiorstwa, które: 

a) są posiadaczami praw lub uprawnionymi do nich na mocy odpowiednich umów lub 

b) nie będąc ani posiadaczami takich praw, ani uprawnionymi do nich na mocy 
odpowiednich umów, mają uprawnienia wykonywania wypływających z nich praw. 

Także utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa pełniącego w sposób trwały wszystkie funkcje 
samodzielnego podmiotu gospodarczego stanowi koncentrację w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) 
Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji. 

Koncentracja nie występuje w przypadku, gdy: 

a) instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy 
ubezpieczeniowe, których normalna działalność obejmuje transakcje i obrót 
papierami wartościowymi, prowadzone na własny rachunek lub na rachunek innych, 
czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich 
odsprzedaży, pod warunkiem że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych 
papierów wartościowych w celu określenia zachowań konkurencyjnych 
przedsiębiorstwa lub pod warunkiem że wykonują te prawa wyłącznie w celu 
przygotowania zbycia całości lub części tego przedsiębiorstwa lub jego aktywów, 
bądź zbycia tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem że wszelkie takie 
zbycie następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia; okres ten może być 
przedłużony przez Komisję działającą na wniosek, w przypadku gdy takie instytucje 
lub firmy udowodnią, że zbycie nie było w zasadzie możliwe w ciągu tego okresu, 

b) kontrolę przejmuje osoba upoważniona przez władze publiczne zgodnie z prawem 
Państwa Członkowskiego dotyczącym likwidacji, upadłości, niewypłacalności, 
umorzenia długów, postępowania układowego lub analogicznych postępowań, 

c) działania określone w art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia przeprowadzane są przez 
holdingi finansowe, określone w art. 5 ust. 3 czwartej dyrektywy Rady 78/660/EWG 
z dnia 25 lipca 1978 r. ustanowionej w oparciu o art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, w 
sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, jednakże 
pod warunkiem, że prawa głosu w odniesieniu do holdingu wykonywane są, w 
szczególności w stosunku do mianowania członków organów zarządzających lub 
nadzorczych przedsiębiorstw, w których mają one udziały, wyłącznie w celu 
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zachowania pełnej wartości tych inwestycji, a nie ustalania, bezpośrednio lub 
pośrednio, zachowania konkurencyjnego tych przedsiębiorstw. 

Koncentracja ma wymiar wspólnotowy, jeżeli: 

1. łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 
5.000 mln EUR; oraz 

2. łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego z co najmniej dwóch 
zainteresowanych przedsiębiorstw, wynosi więcej niż 250 mln EUR, 

– 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 określonych powyżej, ma wymiar 
wspólnotowy, w przypadku gdy: 

 łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 
2.500 mln EUR, 

 w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich łączny obrót wszystkich 
zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln EUR, 

 w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich ujętych dla celów lit. b) łączny 
obrót każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej 
niż 25 mln EUR oraz 

 łączny obrót przypadający na Wspólnotę każdego z co najmniej dwóch 
zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln EUR, 

– chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich 
łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym Państwie 
Członkowskim. 

Koncentracje o wymiarze wspólnotowym określone powyższym rozporządzeniu zgłasza się 
Komisji Europejskiej 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 Europejskiej 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. 

Komisja Europejska wydaje decyzje, w której uznaje zgłoszoną koncentrację za zgodną lub 
niezgodną ze wspólnym rynkiem.  

Koncentracja o wymiarze wspólnotowym nie może zostać wprowadzona w życie ani przed jej 
zgłoszeniem, ani do czasu uznania jej przez Komisję Europejską za zgodną ze wspólnym 
rynkiem. Wyjątki od tej zasady określają przepisy rozporządzeni 

4.10. WSKAZANIE PUBLICZNYCH OFERT PRZEJĘCIA W STOSUNKU DO KAPITAŁU EMITENTA 

ZE STRONY OSÓB TRZECICH, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE W TRAKCIE OSTATNIEGO ROKU 

OBROTOWEGO I BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 

Emitent oświadcza, iż w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz bieżącego roku obrotowego 
osoby trzecie nie złożyły publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta. 
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4.11. OSTRZEŻENIE O TYM, ŻE PRZEPISY PRAWA PODATKOWEGO PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIEGO INWESTORA I PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO KRAJU ZAŁOŻENIA 

EMITENTA MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA DOCHODY UZYSKIWANE Z TYTUŁU PAPIERÓW 

WARTOŚCIOWYCH 

Przepisy prawa podatkowego państwa członkowskiego inwestora i państwa członkowskiego 
kraju założenia Emitenta mogą mieć wpływ na dochody uzyskiwane z tytułu papierów 
wartościowych. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat podatków od 
dochodu uzyskiwanego z papierów wartościowych należy skorzystać z porad osób i podmiotów 
uprawnionych do świadczenia usług doradztwa podatkowego. 

4.12. POTENCJALNY WPŁYW NA INWESTYCJĘ W PRZYPADKU RESTRUKTURYZACJI I 

UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI 

Nie dotyczy. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. 
nie ma zastosowania wobec Emitenta. 

4.13. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE OFERUJĄCEGO PAPIERY WARTOŚCIOWE LUB 

OSOBY WNIOSKUJĄCEJ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU, JEŻELI OFERUJĄCYM PAPIERY 

WARTOŚCIOWE LUB OSOBĄ WNIOSKUJĄCĄ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NIE JEST 

EMITENT 

Dokument Ofertowy, a w konsekwencji Prospekt nie jest sporządzony w związku z ofertą 
papierów wartościowych. Podmiotem wnioskującym o dopuszczenie papierów wartościowych 
do obrotu jest Emitent. 
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5. WARUNKI OFERTY PUBLICZNEJ PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 

Nie dotyczy. Dokument Ofertowy, a w konsekwencji Prospekt, nie został sporządzony w 
związku z ofertą publiczną papierów wartościowych. 
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6. DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU I 
USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU 

6.1. WSKAZANIE, CZY OFEROWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE SĄ LUB BĘDĄ PRZEDMIOTEM 

WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO OBROTU W CELU ICH DYSTRYBUCJI NA RYNKU 

REGULOWANYM LUB RYNKU PAŃSTWA TRZECIEGO, NA RYNKU ROZWOJU MŚP LUB NA 

WIELOSTRONNEJ PLATFORMIE OBROTU 

Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 
(rynku podstawowym), prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 29.000 (dwadzieścia 
dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 622.620 (sześćset dwadzieścia dwa 
tysiące sześćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 1.585.000 (jeden milion 
pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 100.260 (sto tysięcy 
dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E1, 38.462 (trzydzieści osiem tysięcy 
czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E2, 986.667 (dziewięćset 
osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii 
H1 oraz 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii I. W tym celu Walne 
Zgromadzenie Emitenta podjęło Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Emitenta z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 
akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E1, E2 oraz H1 spółki do obrotu na rynku 
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz 
Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 31 sierpnia 2020 roku 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na 
okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w 
sprawie dematerializacji praw do akcji serii I oraz akcji serii I, ubiegania się o wprowadzenie 
praw do akcji serii I oraz akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect albo o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji serii I oraz akcji serii I do 
obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A., oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki 
do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. 

Dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu giełdowego wymaga uchwały Zarządu 
Giełdy i zależy od spełnienia przez Emitenta kryteriów określonych w Rozporządzeniu o Rynku 
i Emitentach oraz w Regulaminie Giełdy. 

Zgodnie z Rozporządzeniem o Rynku i Emitentach, aby akcje zostały dopuszczone do obrotu 
na rynku oficjalnych notowań muszą one spełniać łącznie następujące warunki: 

1) akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym; 
2) akcje są swobodnie zbywalne; 
3) wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju zostały objęte wnioskiem o dopuszczenie 

do obrotu na rynku oficjalnych notowań do właściwego organu spółki prowadzącej rynek 
oficjalnych notowań; 

4) iloczyn liczby i prognozowanej ceny rynkowej akcji objętych wnioskiem, a w przypadku 
gdy określenie tej ceny nie jest możliwe - kapitały własne emitenta, wynoszą co najmniej 
równowartość w złotych 1 000 000 euro; 

5) w dacie złożenia wniosku istnieje rozproszenie akcji objętych wnioskiem, zapewniające 
płynność obrotu tymi akcjami. 

Rozproszenie akcji zapewnia płynność obrotu, jeżeli w posiadaniu akcjonariuszy, z których 
każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się: 
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1) co najmniej 25% akcji spółki objętych wnioskiem lub 
2) co najmniej 500 000 akcji spółki o łącznej wartości wynoszącej co najmniej 

równowartość w złotych 17 000 000 euro, według ostatniej ceny emisyjnej lub ceny 
sprzedaży akcji, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - według prognozowanej 
ceny rynkowej. 

Stosownie do treści § 3 Regulaminu Giełdy dopuszczone do obrotu giełdowego mogą być 
instrumenty finansowe, o ile:  

1) został opublikowany lub udostępniony zgodnie z właściwymi przepisami prawa 
odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo 
którego równoważność w rozumieniu tych przepisów prawa została stwierdzona przez 
właściwy organ nadzoru, chyba że opublikowanie, udostepnienie, zatwierdzenie lub 
stwierdzenie równoważności dokumentu informacyjnego nie jest wymagane;  

2) ich zbywalność nie jest ograniczona;  
3) w stosunku do ich emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, 

restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.  

Ponadto akcje dopuszczane do obrotu giełdowego powinny spełniać dodatkowo następujące 
warunki:  

1) iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych akcji, a 
w przypadku gdy określenie tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta, 
wynoszą co najmniej 60.000.000 zł albo równowartość w złotych co najmniej 
15.000.000 euro, zaś w przypadku emitenta, którego akcje co najmniej jednej emisji 
były przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających bezpośrednio złożenie 
wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego przedmiotem obrotu na innym rynku 
regulowanym lub w organizowanym przez Giełdę alternatywnym systemie obrotu – co 
najmniej 48.000.000 zł albo równowartość w złotych co najmniej 12.000.000 euro;  

2) w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej 
niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej:  
a) 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego, oraz  
b) 100.000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości 

równej co najmniej 4.000.000 zł albo równowartości w złotych równej co najmniej 
1.000.000 euro, liczonej według ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej. 

Dopuszczając dane instrumenty finansowe do obrotu giełdowego Zarząd Giełdy ocenia 
dodatkowo czy obrót tymi instrumentami będzie prowadzony w sposób rzetelny, prawidłowy i 
skuteczny, a w przypadku papierów wartościowych czy zapewniona będzie ich swobodna 
zbywalność. Zarząd Giełdy może odmówić dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu 
giełdowego. W przypadku odmowy dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu 
giełdowego, w terminie pięciu dni sesyjnych od daty doręczenia uchwały emitent może złożyć 
odwołanie do Rady Giełdy. Ponowny wniosek o dopuszczenie do obrotu giełdowego tych 
samych instrumentów finansowych może być złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od 
daty doręczenia uchwały w przedmiocie odmowy dopuszczenia, a w przypadku złożenia 
odwołania, od daty doręczenia ponownej uchwały odmownej. 

Rozpatrując wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu, Giełda rozpatruje go 
również w kontekście Wspólnego Stanowiska Rady Nadzorczej i Zarządu Giełdy z dnia 17 
grudnia 2018 r. w sprawie zasad publicznego charakteru obrotu giełdowego. Według tego 
stanowiska za wysoce niekorzystne dla obrotu giełdowego i rozwoju rynku kapitałowego, a 
tym samym niezgodne z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego, mogą być 
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uznane następujące okoliczności: (i) emitowanie, z wyłączeniem lub ograniczeniem prawa 
poboru oraz w odstępie czasu krótszym niż 9 miesięcy albo w tym samym czasie, akcji tego 
samego rodzaju po cenach emisyjnych znacznie od siebie różnych lub istnienie odbiegających 
od kursu giełdowego, (ii) emitowanie akcji, których objęcie następuje w drodze potrącenia 
wierzytelności pieniężnej lub w zamian za wkład niepieniężny, w sytuacji gdy okoliczności 
potrącenia wierzytelności lub wartość wkładu niepieniężnego budzą uzasadnione wątpliwości, 
(iii) objęcie wnioskiem o dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu giełdowego jedynie części 
akcji lub praw do tych akcji, w przypadku gdy akcje te zostały wyemitowane w ramach oferty 
publicznej przez emitenta, którego akcje tego samego rodzaju są notowane na giełdzie, a 
uchwała w sprawie emisji tych akcji nie przewiduje wprost możliwości ubiegania się o 
dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu giełdowego jedynie części tak wyemitowanych 
akcji/praw do akcji, (iv) objęcie wnioskiem o dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu 
giełdowego akcji emitenta, którego akcje tego samego rodzaju są notowane na giełdzie jeżeli 
wobec tego emitenta zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub inne 
o podobnym charakterze, chyba że przedmiotem wniosku o dopuszczenie lub wprowadzenie 
do obrotu giełdowego są akcje wyemitowane w ramach emisji z prawem poboru lub wskutek 
realizacji prawomocnego układu, oraz (v) objęcie wnioskiem o dopuszczenie lub 
wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji emitenta, którego akcje tego samego rodzaju są 
notowane na giełdzie, jeżeli wobec tego emitenta zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne, w wyniku którego istnieje uzasadnione ryzyko orzeczenia 
wykluczenia/wycofania akcji tego emitenta z obrotu na rynku regulowanym.  

W przypadku zaistnienia wskazanych powyżej okoliczności Zarząd Giełdy może odmówić 
dopuszczenia lub wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji lub praw do akcji jako 
wyemitowanych z naruszeniem zasad publicznego charakteru obrotu giełdowego. 

Emitent dołoży wszelkich starań, aby dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku 
regulowanym GPW mogło nastąpić w IV kwartale 2020 roku. 

W przypadku niespełnienia warunków związanych z dopuszczeniem Akcji do obrotu na rynku 
podstawowym, Emitent będzie ubiegał się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku równoległym 
prowadzonym przez GPW. W przypadku niespełnienia warunków związanych z 
dopuszczeniem Akcji do obrotu na rynku równoległym, Emitent będzie ubiegał się o 
wprowadzenie Akcji Serii I do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. 

6.2.  WSZYSTKIE RYNKI REGULOWANE, RYNKI PAŃSTW TRZECICH, RYNEK ROZWOJU MŚP 

LUB WIELOSTRONNE PLATFORMY OBROTU, NA KTÓRYCH ZOSTAŁY JUŻ DOPUSZCZONE 

DO OBROTU PAPIERY WARTOŚCIOWE TEJ SAMEJ KLASY CO PAPIERY WARTOŚCIOWE, 
KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OFERTY PUBLICZNEJ LUB DOPUSZCZENIA DO 

OBROTU 

Akcje serii A, B, C, D, E1, E2 oraz H1 są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie 
obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. (NewConnect) 

Akcje serii A, B, C i 61.800 akcji serii E1 zostało wprowadzonych do obrotu na do 
alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect na podstawie Uchwały Nr 927/2018 
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 września 2018 r. 
Stosownie do treści Uchwały Nr 980/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. z dnia 20 września 2018 r. dniem pierwszego notowania tych akcji w 
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect określono 25 września 2018 r. 1.540.000 
akcji serii D, akcje serii E2 i akcje serii H1 zostały wprowadzone do obrotu na do 
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alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect na podstawie Uchwały Nr 1354/2019 
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 grudnia 2019 r. 
Stosownie do treści Uchwały 10/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. z dnia 8 stycznia 2020 r. dniem pierwszego notowania tych akcji w alternatywnym 
systemie obrotu na rynku NewConnect określono 10 stycznia 2020 r. 45.000 akcji serii D oraz 
38.460 akcji serii E1 zostało wprowadzonych do obrotu na do alternatywnego systemu obrotu 
na rynku NewConnect na podstawie Uchwały Nr 820/2020 Zarządu Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 października 2020 r. Stosownie do treści Uchwały 
Nr 833/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 
października 2020 r. dniem pierwszego notowania tych akcji w alternatywnym systemie obrotu 
na rynku NewConnect określono 30 października 2020 r. 

Na Datę Dokumentu Ofertowego żadne papiery wartościowe Emitenta nie są przedmiotem 
obrotu na rynku regulowanym. 

6.3. INFORMACJE NA TEMAT EWENTUALNEJ SUBSKRYPCJI PRYWATNEJ PAPIERÓW 

WARTOŚCIOWYCH TEJ SAMEJ KLASY CO PAPIERY OFEROWANE W DRODZE OFERTY 

PUBLICZNEJ LUB WPROWADZANE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM 

Na Datę Dokumentu Ofertowego nie jest planowana jakakolwiek emisja akcji Emitenta, które 
miałyby być przedmiotem zapisów lub plasowania w ramach oferty prywatnej. Nie są też 
tworzone do celów plasowania w ramach oferty publicznej lub prywatnej papiery wartościowe 
innej klasy co papiery wprowadzane do obrotu. 

Na Datę Dokumentu Ofertowego wszystkie Akcje Serii I zostały objęte i opłacone. 

6.4. W PRZYPADKU DOPUSZCZENIA DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM – 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW, KTÓRE PODJĘŁY WIĄŻĄCE 

ZOBOWIĄZANIE DO DZIAŁANIA JAKO POŚREDNICY W OBROCIE NA RYNKU WTÓRNYM, 
ZAPEWNIAJĄC PŁYNNOŚĆ ZA POMOCĄ KWOTOWANIA OFERT KUPNA I SPRZEDAŻY, 
ORAZ OPIS PODSTAWOWYCH WARUNKÓW ICH ZOBOWIĄZAŃ 

Na Datę Dokumentu Ofertowego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 
do obrotu na rynku regulowanym Akcji nie istnieją podmioty, które podjęłyby wiążące 
zobowiązanie wobec Emitenta do działania jako pośrednicy w obrocie na rynku wtórnym.  

6.5. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT DZIAŁAŃ STABILIZUJĄCYCH  

Nie dotyczy. Dokument Ofertowy, a w konsekwencji Prospekt, nie został sporządzony w 
związku z ofertą publiczną papierów wartościowych. Emitent nie planuje podejmowania 
działań stabilizujących. 

6.6. NADPRZYDZIAŁ I OPCJA DODATKOWEGO PRZYDZIAŁU TYPU GREENSHOE 

Nie dotyczy. Dokument Ofertowy, a w konsekwencji Prospekt, nie został sporządzony w 
związku z ofertą publiczną papierów wartościowych. 
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7. SPRZEDAJĄCY POSIADACZE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

7.1. DANE PODMIOTU OFERUJĄCYCH PAPIERY WARTOŚCIOWE DO SPRZEDAŻY 

Nie dotyczy. Dokument Ofertowy, a w konsekwencji Prospekt, nie został sporządzony w 
związku z ofertą publiczną papierów wartościowych. 

7.2. LICZBA I KLASA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ KAŻDEGO ZE 

SPRZEDAJĄCYCH POSIADACZY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

Nie dotyczy. Dokument Ofertowy, a w konsekwencji Prospekt, nie został sporządzony w 
związku z ofertą publiczną papierów wartościowych. 

7.3. WIELKOŚĆ UDZIAŁU ZNACZNEGO AKCJONARIUSZA PRZED EMISJĄ ORAZ 

BEZPOŚREDNIO PO NIEJ 

Nie dotyczy. Dokument Ofertowy, a w konsekwencji Prospekt, nie został sporządzony w 
związku z ofertą publiczną papierów wartościowych. 

7.4. INFORMACJE NA TEMAT UMÓW ZAKAZU SPRZEDAŻY AKCJI TYPU „LOCK-UP” 

Według wiedzy Emitenta akcjonariusze Spółki zawarli umowy o ograniczenie zbycia łącznie 
2.524.724 Akcji (tzw. lock-up), stanowiących 47,09% wszystkich Akcji. Wśród akcjonariuszy, 
którzy zawarli umowy lock-up znajdują się m.in. pan Sanjeev Choudhary, pan Sebastian Stec 
oraz pan Piotr Suwalski. Ponadto umowy lock-up zostały zawarte także z czterema 
pracownikami i współpracownikami Emitenta posiadającymi łącznie 90.000 akcji Spółki. 
Umowy lock-up zostały zawarte do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Wskazani akcjonariusze Emitenta zobowiązali się, że w stosunku do posiadanych przez nich 
akcji Emitenta: (i) nie będą rozporządzać bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności nie 
sprzedadzą, nie ogłoszą zamiaru sprzedaży, nie udzielą opcji, nie zobowiążą się do sprzedaży 
bądź rozporządzenia w inny sposób akcjami Emitenta albo instrumentami finansowymi 
uprawniającymi do objęcia lub nabycia tych akcji, (ii) nie będą wnioskować bezpośrednio lub 
pośrednio o emisję jakichkolwiek papierów wartościowych zamiennych na akcje Emitenta lub 
instrumentów finansowych, które w jakikolwiek inny sposób uprawniałyby do nabycia akcji 
Emitenta będących w posiadaniu danego akcjonariusza, (iii) nie dokonają, bezpośrednio lub 
pośrednio, żadnej transakcji (włącznie z transakcją wiążącą się z wykorzystaniem 
instrumentów pochodnych), której skutkiem byłoby przeniesienie akcji Emitenta będących w 
posiadaniu danego akcjonariusza bądź praw z tych akcji, na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej 
oraz (iv) nie podejmą, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek rozmów bądź negocjacji 
dotyczących rozporządzenia, w okresie obowiązywania umowy lock-up, akcjami Emitenta 
będącymi w posiadaniu danego akcjonariusza z jakąkolwiek osobą trzecią, bez uprzedniej 
pisemnej zgody Domu Maklerskiego Navigator. 
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8. KOSZTY EMISJI LUB OFERTY 

Nie dotyczy. Dokument Ofertowy, a w konsekwencji Prospekt, nie został sporządzony w 
związku z ofertą publiczną papierów wartościowych. 
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9. ROZWODNIENIE 

Dokument Ofertowy, a w konsekwencji Prospekt, nie został sporządzony w związku z ofertą 
publiczną papierów wartościowych.  
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10. DODATKOWE INFORMACJE 

10.1. CHARAKTER, W JAKIM WYSTĘPOWALI DORADCY ZWIĄZANI Z EMISJĄ  

Nie dotyczy. Dokument Ofertowy, a w konsekwencji Prospekt, nie został sporządzony w 
związku z ofertą publiczną papierów wartościowych, w związku z czym Emitent nie posiada 
doradców związanych z emisją. 

10.2. INNE INFORMACJE W DOKUMENCIE OFERTOWYM, KTÓRE ZOSTAŁY ZBADANE PRZEZ 

BIEGŁYCH REWIDENTÓW LUB W PRZYPADKU KTÓRYCH BIEGLI REWIDENCI DOKONALI 

PRZEGLĄDU ORAZ W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH SPORZĄDZILI ONI SPRAWOZDANIE 

W Dokumencie Ofertowym nie występują informacje, które zostały zbadane przez biegłych 
rewidentów lub w przypadku których biegli rewidenci dokonali przeglądu oraz w odniesieniu 
do których sporządzili oni sprawozdanie. 
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DEFINICJE I SKRÓTY 
 

Akcje  1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 
nominalnej 0,10 PLN każda akcja,  

29.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 
nominalnej 0,10 PLN każda akcja, 

622.620 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 
nominalnej 0,10 PLN każda akcja, 

1.585.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 
nominalnej 0,10 PLN każda akcja, 

100.260 akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości 
nominalnej 0,10 PLN każda akcja, 

38.462 akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o wartości 
nominalnej 0,10 PLN każda akcja. 

986.667 akcji zwykłych na okaziciela serii H1 o wartości 
nominalnej 0,10 PLN każda akcja, 

1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości 
nominalnej 0,10 PLN każda akcja. 

Akcje Serii A 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela 
serii A Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach 
od A0000001 do A1000000. 

Akcje Serii B 29.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji zwykłych 
na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda 
o numerach od B00001 do B29000. 

Akcje Serii C 622.620 (słownie: sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset 
dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o 
wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od C000001 do 
C622620. 

Akcje Serii D 1.585.000 (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt pięć 
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości 
nominalnej 0,10 zł każda o numerach od D0000001 do 
D1585000. 

Akcje Serii E1 100.260 (słownie: sto tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji 
zwykłych na okaziciela serii E1 Spółki o wartości nominalnej 
0,10 zł każda o numerach od E1000001 do E1100260. 

Akcje Serii E2 38.462 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy czterysta 
sześćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii E2 Spółki 
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o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od E2000001 
do E238462. 

Akcje Serii H1 986.667 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy 
sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii 
H1 Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 
H1000001 do H1986667. 

Akcje Serii I 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela 
serii I Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 
I0000001 do I1000000. 

Data Dokumentu 
Ofertowego 

Dzień zatwierdzenia Dokumentu Ofertowego przez Komisję 
Nadzoru Finansowego 

Dokument Ofertowy Niniejszy dokument ofertowy. 

EUR Euro – waluta obowiązująca w krajach Strefy Euro. 

GPW, Giełda Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Grupa Kapitałowa, 
Grupa, Grupa Emitenta 

Grupę Medinice S.A. tworzy Medinice S.A. - podmiot 
dominujący oraz podmioty zależne: Medinice B+R Sp. z o.o., 
Medidata Sp. z o.o., Medi Ventures Sp. z o.o., Medi Ventures 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka 
Inwestycyjna Spółka Komandytowa (w skrócie Medi Ventures 
Sp. z o.o. ASI Sp. K.), Medtech Innovation Center Alternatywna 
Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o., Cardiona Sp. z o.o. 

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 

KNF Komisja Nadzoru Finansowego. 

Kodeks Spółek 
Handlowych, KSH 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych 
(z późn. zm). 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy. 

Organizator ASO Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

PLN, zł Złoty polski – prawny środek płatniczy na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Prezes UOKiK Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Prospekt Prospekt złożony z zestawu dokumentów w rozumieniu 
przepisów Rozporządzenia 2017/1129, na który składają się 
Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy i Podsumowanie 
po ich zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Emitenta. 

Regulamin ASO Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, wraz z 
załącznikami, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 
Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.). 
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Regulamin GPW, 
Regulamin Giełdy 

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
(tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 17 marca 
2020 r.) w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady 
Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z późn. zm. 

Rozporządzenie MAR Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku 
(rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i 
dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE 
Tekst mający znaczenie dla EOG. 

Rozporządzenie o 
Rynku i Emitentach 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w 
sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek 
oficjalnych notowań oraz emitenci papierów wartościowych 
dopuszczonych do obrotu na tym rynku. 

Spółka, Emitent  Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 
132/134, 00-805 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000443282. 

Spółka publiczna Spółka, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do 
obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w 
alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Statut Statut Spółki. 

UKNF Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Ustawa o Kontroli 
Niektórych Inwestycji 

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji 
(z późn. zm.). 

Ustawa o Obrocie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi (z późn. zm.). 

Ustawa o Ofercie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (z późn. zm.). 

Ustawa o 
Rachunkowości 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z późn. 
zm.). 

Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Emitenta. 

Zarząd Zarząd Emitenta. 
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ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 – Uchwała w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji 
zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E1, E2 oraz H1 

Uchwała nr 4 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 10 marca 2020 roku 
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela 

serii A, B, C, D, E1, E2 oraz H1 spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do art. 27 ust. 2 pkt 3) ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. 
Dz.U.2019.623 ze zmianami), postanawia o:  

1) ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie: 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych 
na okaziciela serii A, 29.000 (dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 
B, 622.620 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia) akcji zwykłych na 
okaziciela serii C, 1.585.000 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych 
na okaziciela serii D, 100.260 (sto tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela 
serii E1, 38.462 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na 
okaziciela serii E2, 986.667 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt 
siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H1 (dalej łącznie „Akcje”), do obrotu na rynku 
regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
(„GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji 
GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji do 
obrotu na tym rynku; 

2) o przeniesieniu na rynek regulowany prowadzony przez GPW wszystkich Akcji, 
notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.  

§ 2. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia 
wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi 
w przepisach prawa oraz regulacjach, uchwałach i wytycznych GPW, Krajowego Depozytu 
Papierów Wartościowych S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z:  

1) złożeniem wniosków, dokumentów oraz zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego;  

2) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym 
prowadzonym przez GPW;  

3) złożeniem, o ile będzie to konieczne, wniosku o wykluczenie Akcji z obrotu w 
alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW. 

§ 3. 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik nr 2 – Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze 
emisji Akcji Serii I 

Uchwała nr 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Medinice Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 31 sierpnia 2020 roku 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych 
na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w 

całości, w sprawie dematerializacji praw do akcji serii I oraz akcji serii I, ubiegania się o 
wprowadzenie praw do akcji serii I oraz akcji serii I do obrotu w alternatywnym 

systemie obrotu na rynku NewConnect albo o dopuszczenie i wprowadzenie praw do 
akcji serii I oraz akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz w sprawie zmiany Statutu 

Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu 
Spółki 

 

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1, art. 432, 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 
310 § 2 KSH, oraz § 6 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
postanawia, co następuje:  

§ 1 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 436.200,90 zł (czterysta trzydzieści sześć 
tysięcy dwieście złotych i dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty nie wyższej niż 536.200,90 zł 
(pięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście złotych dziewięćdziesiąt groszy), to jest o kwotę nie 
wyższą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1.000.000 (jeden 
milion) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda (”Akcje”).  

2. Akcje zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie Akcji 
wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.  

3. Emisja Akcji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH. 
Akcje zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze oferty publicznej przeprowadzonej na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłączonej z obowiązku sporządzenia i opublikowania 
prospektu emisyjnego lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego) („Oferta 
Publiczna”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 
z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą 
publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym 
oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.), skierowanej wyłącznie 
do inwestorów uprawnionych do udziału w Ofercie Publicznej. Zarząd zaoferuje objecie Akcji 
wybranym przez siebie inwestorom 

4. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa 
poboru Akcji.  
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5. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia 
prawa poboru Akcji oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji, zgodnie z art. 433 § 
2 KSH.  

6. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:  

a) jeśli Akcje serii I zostaną wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów 
wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie 
podziału zysku, Akcje serii I będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za 
poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, 
w którym Akcje serii I zostały wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku 
papierów wartościowych;  

b) jeśli Akcje serii I zostaną wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów 
wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego 
Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii I będą uczestniczyć w podziale zysku 
począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane lub zarejestrowane po raz 
pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego. 

§ 2 

Postanawia się o dematerializacji praw do Akcji serii I oraz Akcji serii I w Krajowym 
Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich 
czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ich dematerializacji, w szczególności do 
zawarcia (lub zmiany) z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o 
rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych.  

§ 3 

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do: 

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały i przeprowadzenia Oferty 
Publicznej,  

b) ustalenia ceny emisyjnej Akcji;  

c) ustalenia terminów przeprowadzenia Oferty Publicznej, przy czym zawarcie umów objęcia 
Akcji nastąpi nie później niż do dnia 31 stycznia 2021 r., 

d) określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje i ewentualnie innych zasad subskrypcji 
Akcji.  

2. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty 
Publicznej albo o jej zawieszeniu w każdym czasie.  

§ 4 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia o ubieganiu się o wprowadzenie 
praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz akcji zwykłych na okaziciela serii I, do obrotu 
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub o dopuszczenie oraz 
wprowadzenie praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz akcji zwykłych na okaziciela 
serii I, do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych 
przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie oraz 
wprowadzenie ich do obrotu na tym rynku.  
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2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do 
podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami 
określonymi w przepisach prawa oraz regulacjach, uchwałach i wytycznych GPW, Krajowego 
Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z 
ubieganiem się o wprowadzenie praw do akcji serii I oraz akcji serii I do obrotu w 
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect albo dopuszczenie oraz wprowadzenie 
praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz akcji zwykłych na okaziciela serii I, do obrotu 
na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Zarząd podejmie decyzję o ubieganiu się o 
wprowadzenie praw do akcji serii I oraz akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie 
obrotu na rynku NewConnect albo dopuszczenie oraz wprowadzenie praw do akcji zwykłych 
na okaziciela serii I oraz akcji zwykłych na okaziciela serii I, do obrotu na rynku regulowanym 
prowadzonym przez GPW, uwzględniając aktualną sytuację oraz interes Spółki, w 
szczególności przebieg procesu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do 
obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. 

§ 5 

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 uchwały, 
§ 6 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:  

„§ 6 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 536.200,90 zł (pięćset trzydzieści sześć 
tysięcy dwieście złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:  

a) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda o 
numerach od A0000001 do A1000000,  

b) 29.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach 
od B00001 do B29000,  

c) 622.620 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach 
od C000001 do C622620,  

d) 1.585.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda o 
numerach od D0000001 do D1585000,  

e) 100.260 akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o 
numerach od E1000001 do E1100260,  

f) 38.462 akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach 
od E200001 do E238462,  

g) 986.667 akcji zwykłych na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o 
numerach od H1000001 do H1986667,  

h) nie więcej niż 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł 
każda o numerach od I0000001 do nie więcej niż I1000000.” 

2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian. 

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem 
zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.  

§ 6 
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Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, zaś w zakresie zmiany Statutu od dnia 
rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 


