MEMORANDUM INFORMACYJNE
LETUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie,
sporządzone na potrzeby subskrypcji zamkniętej
akcji zwykłych na okaziciela Serii C1
z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy
w ramach oferty publicznej

Warszawa, dnia 06 listopada 2017 roku

Memorandum Informacyjne zostało przygotowany zgodnie z zasadą zachowania należytej staranności. Treść
dokumentu została przygotowana na podstawie informacji podanych przez Emitenta. Treść dokumentu nie była
badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Komisję Nadzoru Finansowego.

1.

WSTĘP

1.1.

Nazwa (firma) i siedziba Emitenta

Firma:
Siedziba:
Adres:
Telefon:
Adres poczty elektronicznej:
Adres strony internetowej:

1.2.

Nazwa (firma) oraz siedziba Sprzedającego

Firma:
Siedziba:
Adres:
Telefon:
Adres poczty elektronicznej:
Adres strony internetowej:

1.3.

Letus Capital Spółka Akcyjna
Warszawa
02-001 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 85 lok. 21
792 900 075
office@letuscap.com
www.letuscap.com

Letus Capital Spółka Akcyjna
Warszawa
02-001 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 85 lok. 21
792 900 075
office@letuscap.com
www.letuscap.com

Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna, cena emisyjna i oznaczenie emisji
akcji oferowanych w trybie oferty publicznej

Niniejszym Memorandum Informacyjnym objętych jest do 65.786.000 (sześćdziesiąt pięć milionów siedemset
osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 Letus Capital S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda
i cenie emisyjnej równej 0,15 zł każda..

1.4.

Nazwę (firma), siedziba i adres podmiotu
(gwarantującego), ze wskazaniem zabezpieczenia

udzielającego

zabezpieczenia

Nie występuje podmiot udzielający zabezpieczenia (gwarantujący) dla oferty publicznej Akcji Emitenta.

1.5.

Cena emisyjna (sprzedaży) oferowanych akcji oraz tryb i termin udostępnienia ceny
do publicznej wiadomości

Cena emisyjna Akcji wynosi 0,15 zł (zero złotych piętnaście groszy) za Akcję. Cena emisyjna Akcji została ustalona na
podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 września 2017 roku w sprawie obniżenia
kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym
podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C1 z prawem poboru dla
dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta) w ramach oferty publicznej, zmiany Statutu Spółki,
ubiegania się o wprowadzenie jednostkowych praw poboru (JPP), praw do akcji (PDA) oraz akcji serii C1 do
Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. oraz ich dematerializacji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych S.A..
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1.6.

Oświadczenie Emitenta

Emitent oświadcza, iż oferowanie Akcji odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w
Memorandum, jak również że Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym
informacje o Akcjach, ich ofercie i Emitencie.

1.7.

Wskazanie przepisu ustawy, zgodnie z którym oferta publiczna może być prowadzona
na podstawie Memorandum

Zgodnie z art. 7 ust. 9 Ustawy o Ofercie Publicznej, udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego
pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 41, nie wymaga oferta
publiczna, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z
dnia jej ustalenia, stanowią mniej niż 2.500.000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub sprzedający zamierzał
uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12
miesięcy, nie osiągną lub nie przekroczą tej kwoty. Niniejsze Memorandum nie było zatwierdzane ani weryfikowane
w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego ani Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Oferta Publiczna spełnia powyższe warunki, a Memorandum Informacyjne jest sporządzone i udostępnione zgodnie
ze wskazanymi powyżej przepisami.

1.8.

Wskazanie nazwy (firmy) i siedziby podmiotu oferującego oraz subemitentów

W ramach emisji Akcji Emitenta nie biorą udział profesjonalne podmioty oferujące akcje oraz subemitenci, Emitent
jest jedynym oferującym.

1.9.

Data ważności Memorandum oraz data, do której informacje aktualizujące
Memorandum zostały uwzględnione w jego treści

Memorandum Informacyjne zostało udostępnione do publicznej wiadomości w dniu 06.11.2017 roku. Termin
ważności Memorandum rozpoczyna się z chwilą jego publikacji i kończy się najpóźniej z dniem z dniem 10.12.2017 r.

1.10.

Tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w Memorandum, w okresie
jego ważności, będą podawane do publicznej wiadomości

informacje o zmianie danych zawartych w Memorandum, w okresie jego ważności będą sporządzone i udostępnione
zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie. Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej. Emitent jest obowiązany
do udostępnia do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wystąpienia
zdarzenia lub powzięcia o nim informacji, w formie Aneksu do Memorandum Informacyjnego oraz w sposób, w jaki
zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach w jego
treści lub znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę akcji serii C1, zaistniałych w okresie od udostępnienia
Memorandum Informacyjnego do publicznej wiadomości lub o których Emitent powziął wiadomość po tym
udostępnieniu – do dnia wygaśnięcia ważności Memorandum. Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 41 ust. 10
Ustawy o Ofercie Publicznej informację powodującą zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości
Memorandum Informacyjnego lub Aneksów do Memorandum Informacyjnego w zakresie organizacji lub
prowadzenia Oferty Publicznej, niemającą wpływu na ocenę akcji serii C1 Emitent może udostępnić do publicznej
wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum
Informacyjne.
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Aneksy do Memorandum Informacyjnego i komunikaty aktualizujące będą publikowane na stronie internetowej
Emitenta pod adresem www.letuscap.com.
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2.

CZYNNIKI RYZYKA

Inwestor przed podjęciem decyzji inwestycyjnej dotyczącej zakupu akcji Emitenta powinien zapoznać się starannie z
informacjami zawartymi w niniejszym Memorandum Informacyjnym, a zwłaszcza z czynnikami ryzyka
przedstawionymi poniżej. Inwestycja w akcje Emitenta wiąże się, bowiem z określonym ryzykiem, odnoszącym się do
prowadzonej działalności przez Emitenta, otoczenia, w jakim Emitent prowadzi działalność oraz czynników
związanych z rynkiem kapitałowym. Inwestor powinien rozumieć, że zrealizowanie ryzyk związanych z działalnością
Spółki może negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta, jego kondycję oraz wyniki finansowe a w skrajnym
przypadku mogą doprowadzić do jego upadłości. Może mieć to też negatywny wpływ na kurs akcji w ASO. W efekcie,
inwestorzy mogą stracić część lub całość zainwestowanych środków finansowych w akcje Emitenta. Wedle aktualnej
wiedzy Emitenta, poniżej opisane ryzyka mogą istotnie wpłynąć na sytuację Emitenta w związku z działalnością
Emitenta, otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność a czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym mogą
mieć wpływ na kurs akcji oraz możliwość notowanie jego instrumentów na rynku ASO. Opisane poniżej czynniki
ryzyka nie stanowią zamkniętej listy i nie powinny być w ten sposób postrzegane. Są one najważniejszymi z punktu
widzenia Emitenta elementami, które powinno się rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Mogą istnieć
jeszcze inne czynniki ryzyka, które w opinii Emitenta nie są obecnie istotne lub ich jeszcze nie zidentyfikowano, a
które mogą wywołać skutki wymienione powyżej. Należy być świadomym, że ze względu na złożoność i zmienność
warunków działalności gospodarczej mogą pojawiać się nowe, nieujęte w niniejszym Memorandum Informacyjnym
czynniki ryzyka wpływające na działalność Spółki.

2.1.

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem w jakim Emitent i jego Grupa Kapitałowa prowadzi
działalność, w tym czynniki ryzyka związane z działalnością jaką prowadzi Emitent oraz
jego Grupa Kapitałowa

Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce
Najważniejszymi wskaźnikami makroekonomicznymi mającymi wpływ na sytuację ekonomiczną Emitenta i grupy
kapitałowej są: tempo wzrostu PKB, stopa inflacji, polityka gospodarcza i fiskalna, poziom wynagrodzeń i stopa
bezrobocia. Wzrost gospodarczy powinien przekładać się na wzrost poziomu przychodów Emitenta i podmiotów z
grupy kapitałowej w związku ze wzrostem popytu ze strony najemców. Jednak w przypadku pogorszenia sytuacji
makroekonomicznej istnieje ryzyko ogólnego pogorszenia sytuacji finansowej Emitenta i podmiotów z tworzonej
grupy kapitałowej. Czynniki te są niezależne od Emitenta i podmiotów z tworzonej grupy kapitałowej i będą wpływać
w podobny sposób na sytuację firm konkurencyjnych. Emitent podmioty z tworzonej grupy kapitałowej w celu
minimalizacji wpływu powyższego ryzyka na sytuację finansową na bieżąco będą śledzić prognozy w zakresie tych
czynników i starać się dostosowywać strategię rozwoju do przewidywanych zmian
Ryzyko zmian w przepisach prawnych lub ich interpretacji
Polski system prawny charakteryzuje się wysoką częstotliwością zmian. Na działalność Spółki i jej podmiotów
zależnych potencjalny negatywny wpływ mogą mieć nowelizacje w zakresie prawa podatkowego, prawa związanego
z obrotem gospodarczym, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, czy prawa związanego z obrotem instrumentami
finansowymi Emitenta. Należy zauważyć, iż przepisy polskiego prawa przechodzą stale proces zmian związanych z
dostosowaniem polskich przepisów do przepisów unijnych. W przypadku wielu przepisów Unia Europejska
pozostawia dużą swobodę w zakresie implementacji tych przepisów poprzez poszczególne kraje członkowskie.
Zmiany te mogą mieć wpływ na otoczenie prawne działalności Emitenta i na jego wyniki finansowe. Zmiany te mogą
ponadto stwarzać problemy wynikające z niejednolitej wykładni prawa, która obecnie jest dokonywana nie tylko
przez sądy krajowe, organy administracji publicznej, ale również przez sądy wspólnotowe. Interpretacje dotyczące
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zastosowania przepisów, dokonywane przez sądy i inne organy interpretacyjne bywają często niejednoznaczne lub
rozbieżne, co może generować ryzyko prawne. Orzecznictwo sądów polskich musi pozostawać w zgodności z
orzecznictwem wspólnotowym. Tymczasem niepełne, zharmonizowane z prawem unijnym przepisy prawa krajowego
mogą budzić wiele wątpliwości interpretacyjnych oraz rodzić komplikacje natury administracyjno – prawnej. W
głównej mierze ryzyko może rodzić stosowanie przepisów krajowych niezgodnych z przepisami unijnymi czy też
odmiennie interpretowanymi. W celu minimalizacji tego ryzyka Emitent i podmioty z tworzonej grupy kapitałowej
będą korzystać z usług kancelarii prawnych jednak otrzymane porady mogą być rozbieżne z ostatecznym
stanowiskiem organu wydającego decyzję czy sądu co może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Emitenta
lub podmiotów w których Emitent posiada zaangażowanie kapitałowe.
Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych
Brak stabilności i przejrzystości polskiego systemu podatkowego, spowodowana zmianami przepisów i niespójnymi
interpretacjami prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy regulujące zasady opodatkowania, wysoki stopień
sformalizowania regulacji podatkowych oraz rygorystyczne przepisy sankcyjne mogą powodować niepewność w
zakresie ostatecznych efektów podatkowych podejmowanych przez Emitenta i podmiotów z tworzonej grupy
kapitałowej decyzji biznesowych. Dodatkowo istnieje ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą
spowodować wzrost efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych
Emitenta i podmiotów z tworzonej grupy kapitałowej. Zarząd Emitenta i podmioty z tworzonej grupy kapitałowej na
bieżąco będą monitorować zmiany kluczowych z punktu widzenia Emitenta przepisów podatkowych i sposobu ich
interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta i podmiotów z tworzonej
grupy kapitałowej do występujących zmian.
Ryzyko odejścia kluczowych członków kierownictwa
Na obecnym etapie istnienia Spółki jej dalszy rozwój opiera się na wiedzy i kompetencjach Zarządu Emitenta i na
konsekwentnej realizacji sformułowanej przez zarząd strategii rozwoju ekspansji. W ramach budowania grupy
kapitałowej Emitent planuje przejmować podmioty już funkcjonujące posiadające zarząd i kadry kierowniczej
Istotnym elementem wartości grupy kapitałowej Emitenta będzie wypracowany model biznesowy w spółkach
zależnych (struktura organizacyjna, system zarządzania kadrą, sposoby pozyskiwania nowych klientów itp.). Emitent
nie może zapewnić, że ewentualna utrata niektórych członków kierownictwa w podmiotach z grupy kapitałowej nie
będzie mieć negatywnego wpływu na działalność. Spółki z grupy kapitałowej będą kładły szczególny nacisk na
wdrażanie systemów motywacyjnych dla jego kluczowych menadżerów i pracowników, które będą ich aktywizowały i
uzależniały ich wynagrodzenie od efektów pracy oraz zaangażowania w działalność operacyjną Spółki.
Ryzyko związane z możliwością utraty kluczowych pracowników lub niepozyskaniem nowych
Głównym czynnikiem warunkującym sukces Emitenta i budowanej grupy kapitałowej są jego pracownicy, których
doświadczenie i wiedza mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania spółek z grupy kapitałowej. Należy zwrócić
uwagę, że Emitent i spółki z grupy kapitałowej są podmiotem gospodarczym o stosunkowo niewielkich rozmiarach,
czego konsekwencją jest wykonywanie specjalistycznych zadań przez pojedynczych pracowników spółek z tworzonej
grupy kapitałowej Emitenta. Gwałtownie zmieniające się warunki na rynku pracy oraz działania firm o podobnym
profilu mogą doprowadzić do odejścia części pracowników i utrudnić proces rekrutacji nowych pracowników.
Ziszczenie się tego ryzyka może wpłynąć negatywnie na przychody i wyniki finansowe Emitenta i podmiotów z grupy
kapitałowej. Emitent i podmioty z grupy kapitałowej będą starać się przeciwdziałać temu zjawisku stosując programy
motywacyjne i premiowe, stwarzając przyjazne warunki pracy oraz możliwości do zdobywania wiedzy i nowych
umiejętności dla zatrudnionych pracowników.
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Ryzyko spadku cen najmu lub świadczenia usług
Emitent ze względu na charakter planowanej działalności grupy kapitałowej narażony będzie na niepozyskanie
odpowiedniej liczby najemców na nieruchomości będące w posiadaniu jego i podmiotów z grupy kapitałowej lub na
warunkach mniej korzystnych od zakładanych pierwotnie warunków umów najmu. Tak samo podmioty z grupy
kapitałowej świadczące usługi narażone będą na ryzyko spadku cen świadczonych usług w związku ze wzrostem
konkurencji lub spadkiem popytu na nie. Ziszczenie się tego ryzyka będzie miało wpływ na niższe od zakładanych
przychodów z tego tytułu, spadek rentowności i będzie niekorzystnie wpływało na wyniki finansowe Emitenta i grupy
kapitałowej. W celu minimalizacji tego ryzyka, Emitent na bieżąco będzie analizował sytuację na rynku na którym
działają podmioty z grupy kapitałowej oraz starał się będzie przewidzieć długoterminowe perspektywy popytu w
rejonie i obszarach, w których prowadzi działalność .
Ryzyko związane z nieosiągnięciem zakładanego obłożenia
W przypadku prowadzenia obiektów krótkiego najmu takich jak hotele i pensjonaty na rentowność działalności
najistotniejsze znaczenie ma przeciętne obłożenie obiektu. Emitent i podmioty z tworzonej grupy kapitałowej przy
wyborze lokalizacji dla nowo nabywanego pensjonatu lub hotelu będą dokonywać szczegółowej analizy danych
historycznych dla danego obiektu, perspektyw jego rozwoju oraz możliwości modernizacji obiektu i jej wpływu na
przyszłe obłożenie obiektu. Jeżeli obiekt po przeprowadzonej analizie nie będzie spełniał wymogu osiągnięcia
zakładanej rentowności Emitent lub podmiot z tworzonej grupy kapitałowej nie będzie nabywał takiego obiektu.
Istnieje jednak ryzyko, że pomimo pozytywnej weryfikacji i nabycia obiektu spełniającego oczekiwania Emitenta w
wyniki zmian na rynku turystycznym, powstania nowych konkurencyjnych obiektów lub wybudowania nowej drogi
komunikacyjnej, która przejmie znaczną część dotychczasowego ruchu drogowego z trasy, przy której zlokalizowany
jest hotel czy pensjonat obiekt przestanie osiągać przychody pokrywające koszty. Ziszczenie się powyższego ryzyka
może niekorzystnie na wyniki finansowe Emitenta i grupy kapitałowej. Emitent w celu minimalizacji powyższego
ryzyka przy podejmowaniu decyzji o zakupie hotelu, pensjonatu lub spółki prowadzącej taką działalność będzie
dokonywał weryfikacji długoterminowych planów urbanistycznych dla terenu, w którym zlokalizowany będzie obiekt.
Ryzyko związane z konkurencją
Tworzona grupa kapitałowa Emitenta planuje prowadzić działalność na dość mocno zróżnicowanych rynkach często
nie powiązanych z sobą. Na rynku usług transportowych i budowlanych panuje bardzo silna konkurencja, co może
wpłynąć na spadek cen świadczonych usług i przyczynić się do spadku przychodów i rentowności podmiotu z
tworzonej grupy kapitałowej emitenta. Rynek gier komputerowych charakteryzuje się wysoką konkurencją i
zmiennością gustów odbiorców w związku czym istnieje ryzyko, że w tym samym czasie na rynku pojawią się
podobne gry, w wyniku czego przychody z gry opracowanej przez podmiot z grupy kapitałowej nie pokryją nawet
kosztów jej wytworzenia. Silna konkurencja występuje również na rynku usług, które będą świadczone przez
pozostałe podmioty z grupy co może mieć negatywny wpływ na przychody i wyniki finansowe Emitenta i grupy
kapitałowej. Na rynku najmu nieruchomości jak również cen w pokojach hotelowych i pensjonatach aktualnie w
Polsce od dłuższego czasu można zaobserwować stały systematyczny wzrost cen. Podwyższająca się tendencja
powoduje, że aktualnie rozpoczynanych jest coraz więcej inwestycji w nieruchomości komercyjne pod wynajem
komercyjny jak i krótkoterminowy, w wyniku czego stale rośnie konkurencja i może spowodować w przyszłości w
wielu miejscach zahamować wzrost cen najmu czy cen pokoi hotelowych, a w niektórych lokalizacjach może
spowodować spadek cen najmu. Stały wzrost konkurencji na rynku wynajmu powierzchni komercyjnych i
krótkoterminowego najmu może negatywnie wpłynąć na popyt na nieruchomości z oferty do wynajmu przez
Emitenta, i w związku z tym do obniżenia stawek czynszowych stosowanych przez Emitenta i podmioty z grupy
kapitałowej, jak i pokoi w pensjonatach i hotelach, co wpłynie na obniżenia wyników finansowych Emitenta i
tworzonej grupy kapitałowej. W celu zapewnienia popytu na posiadane i nabywane nieruchomości Emitent i
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podmioty z grupy kapitałowej w celu minimalizacji wystąpienia tego ryzyka na bieżąco będą dokonywać wnikliwej
analizy rynku, na którym działają, dostosowywać się do zachodzących zmian oraz oferować klientom usługi na
najwyższym poziomie a przy podejmowaniu nowych inwestycji w nieruchomości lub przejęcia dokonywać wnikliwej
analizy długoterminowych cen najmu komercyjnego i krótkoterminowego dla danej lokalizacji z szczególnym
uwzględnieniem możliwości pojawienia się konkurencji w nowej lokalizacji.
Ryzyko związane z niespłacalnością należności od odbiorców
Emitent i grupa kapitałowa będzie prowadzi swoją działalność m. in. sektorze najmu nieruchomości i najmu
krótkoterminowego oraz świadczenia usług. W sektorze najmu krótkoterminowego powyższe ryzyko jest niewielkie
ze względu na charakter umów jednak w przypadku świadczenia usług np. transportowych czy budowlanych ryzyko
znacznie wzrasta. W związku z tym podmioty z grupy kapitałowej Emitenta narażone są na ryzyko, że niektórzy
odbiorcy nie będą terminowo regulować swoich płatności lub zaprzestaną całkowicie je regulować np. w przypadku
ogłoszenia upadłości. W przypadku najmu ponieważ klientami Emitenta i grupy kapitałowej będą podmioty
prowadzące działalność gospodarczą, nie istnieje ryzyko przy wypowiadaniu lub rozwiązywaniu umowy w związku z
zaprzestaniem regulowania płatności konieczności znalezienia lokalu zastępczego. Jednak w takiej sytuacji może
okazać się, że za pewien okres nie uda się Emitentowi i podmiotom z grupy kapitałowej odzyskać zaległych
wierzytelności. W przypadku wypowiedzenia umowy ze względu na nieterminowe regulowanie płatności nie zawsze
można od razu znaleźć nowego najemcę lub odbiorcę usług i w tym czasie ponoszone są koszty stałe utrzymania
nieruchomości bez przychodów, utrzymywania maszyn i urządzeń oraz pracowników, znalezienie nowego najemcy
czy odbiory usług często wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów, a cena najmu czy świadczenia usługi z
nowym podmiotem może być niższa niż z dotychczasowym. Emitent i podmioty z grupy kapitałowej będą starały się
minimalizować powyższe ryzyko poprzez weryfikację najemców i odbiorców usług jako solidnego płatnika przed
podpisaniem umowy najmu czy świadczenia usługi oraz stały monitoring terminowej płatności za faktury.
Ryzyko niedostatecznej ochrony ubezpieczeniowej
Czynnikiem mogącym powodować straty jest pożar lub inny czynnik losowy, jak zalanie czy inne zdarzenie
powodujące uniemożliwienie normalnego wykorzystywania lokalu, czy obiektu pod wynajem, maszyn i urządzeń lub
budynków w których są świadczone usługi będącego w posiadaniu Emitenta lub podmiotu z grupy kapitałowej. W
celu zminimalizowania ryzyka utraty wartości posiadanych nieruchomości wraz z wyposażeniem, maszyn i urządzeń,
zapasów Emitent i podmioty z grupy kapitałowej podpisały umowy ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń
losowych. Wystąpienie powyższego ryzyka może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta poprzez brak
przychodów z najmu, czasu brak świadczenia usług oraz przewyższenie kosztów przywrócenia lokalu lub obiektu do
stanu pierwotnego umożliwiającego ponowne oddanie go w najem luk kosztów zakupu maszyn i urządzeń od kwot
uzyskanych z tytułu odszkodowania z polis ubezpieczeniowych. W opinii Emitenta zawarte umowy ubezpieczeniowe
przez spółkę i podmioty z grupy kapitałowej w wystarczającym zakresie chronią przed powyższym ryzykiem. Nie
można jednak z całą pewnością wykluczyć, że wysokość szkód spowodowanych wystąpieniem zdarzeń objętych
ochroną ubezpieczeniową może przekroczyć limity ubezpieczenia, które zostały objęte polisą. Dodatkowo nie można
wykluczyć wystąpienia zdarzenia, które nie będzie objęte ubezpieczeniem, co może zmusić Emitenta i podmioty z
grupy kapitałowej do ponoszenia znacznych nakładów na pokrycie szkody. W celu minimalizacji wystąpienia tego
ryzyka Emitent współpracuje z profesjonalną firmą brokerską, która stale analizuje poziom ryzyk i dostosowuje zakres
ubezpieczenia do aktualnych potrzeb Emitenta.
Ryzyko nieprzewidywalnych zdarzeń
W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak np. wojny, ataki terrorystyczne lub nadzwyczajne
działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej, co może negatywnie
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wpłynąć na działalność Emitenta i grupy kapitałowej. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje występujące czynniki
ryzyka dla nieprzerwanej i niezakłóconej działalności Emitenta, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem reagować
na dostrzegane czynniki ryzyk..
Ryzyko niepowodzenia strategii rozwoju Emitenta
Emitent narażony jest na typowe dla każdego przedsiębiorcy ryzyko związane z nietrafnością przyjętych założeń
strategicznych opisanych w pkt 15.15 Memorandum Informacyjnego dotyczących m.in. wyboru niewłaściwych
lokalizacji nabywanych obiektów pod wynajem, co może mieć wpływ na niezrealizowania zakładanych przychodów i
wyników finansowych lub spowodować poniesienie znacznych strat. Ryzyko to jest o tyle wysokie, że Emitent
dopiero rozpoczyna działalność na rynku najmu nieruchomości. Emitent będzie starał się minimalizować to ryzyko
poprzez dokonywanie wnikliwej analizy rynku przy podejmowaniu decyzji o nabyciu nowych nieruchomości lub
przejmowaniu podmiotów posiadających atrakcyjnie zlokalizowane nieruchomości oraz korzystania z usług
wyspecjalizowanych doradców na ryku nieruchomości. W związku podjęciem decyzji o obejmowaniu udziałów w
podmiotach działających w nowych technologiach oraz spółki usługowe istnieje ryzyko, że powyższe podmioty nie
osiągną w przyszłości zakładanych przychodów i wyników finansowych, co może wpłynąć na pogorszenie się sytuacji
finansowej Emitenta, spadek wyników finansowych i koniecznością zwiększenia zaangażowania w finansowanie
działalności w tych podmiotach. Emitent będzie starał się minimalizować to ryzyko korzystając z usług
wyspecjalizowanych firm doradczych przed podjęciem decyzji o realizacji danego przedsięwzięcia.
Ryzyko związane z czynnikami losowymi
Czynnikiem mogącym powodować straty jest pożar lub inny czynnik losowy. W celu zminimalizowania ryzyko utraty
wyposażenia Emitent i podmioty z grupy kapitałowej mają podpisane umowy ubezpieczenia mienia od pożaru i
innych zdarzeń losowych. Ponadto klęski żywiołowe, zmiany klimatyczne, inne zdarzenia mogą skutkować
okresowym ograniczeniem świadczenia usług, prowadzenia działalności przez podmioty z grupy kapitałowej .
Usuwania ewentualnych skutków zdarzeń losowych może spowodować że podmioty z grupy kapitałowej nie będą
wstanie przez jakiś czas świadczyć usług czy realizować projektów. Wystąpienie powyższego ryzyko może mieć
negatywny wpływ na wyniki finansowe grupy kapitałowej Emitenta poprzez utratę części przychodów, pojawiania się
negatywnych opinii. Emitent i podmioty z grupy kapitałowej w celu minimalizacji tego ryzyka stara się na bieżąco
analizować sytuację i wprowadzać rozwiązania, które umożliwią minimalizacje wpływu wystąpienia tego ryzyka na
odbiorców finalnych produktów i usług tworzonej grupy kapitałowej Emitenta.
Ryzyko związane z płynnością finansową
Realizacja przyjętej przez Zarząd strategii rozwoju Emitenta opisanej w pkt. 5.15 jest uzależniona od pozyskania przez
Spółkę wystarczających kapitałów na jej realizację. Emitent planuje sfinansować zakupu podmiotów z którymi
podpisał umowy przedwstępne z emisji akcji serii C1. Ponadto po dokonaniu zakupu wskazanych w celach emisji akcji
serii C1 podmiotów stworzona w ten sposób grupa kapitałowa będzie wymagała dalszego pozyskania kapitału dla
realizacji założonych projektów. W dynamicznie budowanej grupie kapitałowej Emitenta istotną rolę w generowaniu
korzystnych dla Spółki i grupy kapitałowej wyników finansowych odgrywa poziom kapitału który będzie mógł być
wykorzystany na sfinansowanie planowanych do realizacji projektów. Brak środków na finansowanie realizacji
projektów może negatywnie wpłynąć na realizację strategii dynamicznego wzrostu przychodów i zysku grupy
kapitałowej Emitenta oraz może spowodować konieczność odłożenia w czasie realizacji części projektów. W celu
minimalizacji tego ryzyka Emitent postanowił przeprowadzić emisję akcji serii C1 z prawa poboru.
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Ryzyko nieuzyskania niezbędnych zezwoleń
Przy prowadzeniu działalności redeweloperskiej konieczne może okazać się uzyskanie wymaganych decyzji
administracyjnych związanych przede wszystkim ze zmianą warunków zagospodarowania terenu. Ryzyko to jest o
tyle istotne, iż w działalności redeweloperskiej brak jest powtarzalności. Każdy projekt jest z natury rzeczy inny.
Opracowanie niewłaściwej koncepcji dla danej nieruchomości może doprowadzić do trudności w późniejszym
odpowiedniemu wynajęciu lub zbyciu nieruchomości z zyskiem. Jeśli nie udałoby się uzyskać decyzji zgodnej z
oczekiwaniami przychody z inwestycji mogłyby się okazać niższe niż wstępnie planowano. Emitent będzie starał się
uniknąć takich sytuacji poprzez korzystanie z ekspertyz podmiotów zewnętrznych, co pozwoli na podjęcie
prawidłowej decyzji inwestycyjnej.
Ryzyko związane z trudnościami w pozyskaniu odpowiednich nieruchomości
Rentowność prowadzonej przez Emitenta i podmioty z grupy kapitałowej działalności uzależniona jest w dużej mierze
od pozyskiwania atrakcyjnych nieruchomości. W związku z tym realizacja przyszłych projektów pod wynajem i
redeweloperskich może napotkać trudności związane z czynnikami zewnętrznymi. Do najistotniejszych czynników
zewnętrznych należy zaliczyć dużą konkurencję na rynku, a także trudności związane ze zmianą przeznaczenia terenu
wynikającego z odpowiednich aktów prawnych. Emitent będzie starał się minimalizować powyższe ryzyko korzystając
z usług doświadczonych firm doradczych.
Ryzyko wyceny
Emitent i podmiotów z tworzonej grupy kapitałowej swoją działalność będzie prowadził na rynku nieruchomości pod
wynajem nabywając je samodzielnie lub przez podmioty z grupy kapitałowej oraz rynku nowych technologii i usług.
Nieruchomości i majątek spółek z tworzonej grupy kapitałowej wymagają rynkowej wyceny a wyceny nieruchomości i
majątku w przypadku zmian sytuacji rynkowej mogą podlegać znacznym zmianowym. Ewentualny błąd wyceny lub
zmiana rynkowa wartości nieruchomości i majątku może być przyczyną zakupu nieruchomości lub spółki po cenie
wyższej od jej wartości rynkowej lub sprzedaży po cenie niższej od wartości rynkowej. Takie zdarzenia mogłyby mieć
negatywny wpływ na efektywność finansową realizowanych przez Emitenta przedsięwzięć. Ponadto stwarza to
ryzyko wyceny podmiotów z grupy kapitałowej, co może wpłynąć na konieczność tworzenia odpisów aktualizacyjnych
i rezerw, które będą wpływały negatywnie na wyniki finansowe Emitenta podmiotów z tworzonej grupy kapitałowej.
Emitent będzie zachowywać szczególną staranność w szacowaniu wartości nieruchomości i majątku podmiotów z
grupy kapitałowej, przede wszystkim korzystając z usług rzeczoznawców i doradców w tym zakresie.
Ryzyko stóp procentowych
W celu finansowania bieżącej działalności i planów rozwojowych Emitent i podmioty z grupy kapitałowej korzystają i
będą korzystać przy realizacji inwestycji z kapitału zewnętrznego, dłużnego pozyskiwanego od banków i firm
leasingowych. W zawartych umowach oprocentowanie kapitału zewnętrznego ustalone jest według zmiennej stopy
procentowej (np. WIBOR 1M, WIBOR 3M), powiększonej o marżę instytucji finansującej. Ponadto, nie można
wykluczyć, iż w celu zintensyfikowania rozwoju Spółki oraz częściowego finansowania strategii rozwoju, Spółka w
przyszłości zaciągnie nowe zobowiązania w tym z tytułu emisji obligacji. Istnieje ryzyko, iż znaczący wzrost stóp
procentowych przełoży się na wzrost kosztów finansowych Spółki związanych ze spłatą zaciągniętych zobowiązań, co
może wpłynąć na znaczące pogorszenie się sytuacji finansowej Emitenta i podmiotów z grupy kapitałowej. W celu
zminimalizowania tego ryzyka Spółka w sposób ciągły monitoruje rynek finansowy w poszukiwaniu
najkorzystniejszych ofert pozyskania kapitału dłużnego.
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Ryzyko czynnika ludzkiego
Działalność Emitenta i podmiotów z grupy tworzonej kapitałowej jest ścisłe związana z udziałem pracowników w
całym tworzenia usługi, produktu i cyklu sprzedaży. Istnieje ryzyko, że w wyniku nieświadomego lub celowego
działania pracownika podmiotu z grupy kapitałowej Emitenta zostaną poniesione straty związane na przykład z
wprowadzeniem wirusów do systemu komputerowego, skasowanie baz danych, przewłaszczenia majątku czy celowe
działanie na szkodę spółki z grupy kapitałowej. Powyższe ryzyko występuje w każdej firmie prowadzącej działalność w
tym w szczególności działalność opierającą się o nowoczesne technologie. Jednak jego ziszczenie się może
negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta i grupy kapitałowej i pogorszenie się sytuacji finansowej. Emitent
i podmioty z grupy kapitałowej będą starać się minimalizować to ryzyko poprzez szkolenia pracowników oraz
informowanie o sankcjach karnych, jakie wiążą się z popełnieniem czynu przestępczego. Ponadto Emitent i podmioty
z grupy kapitałowej wdrożą odpowiednie procedury kontrolne, inwentaryzacje oraz zabezpieczenia antywirusowe i
będą wykonywać cyklicznie kopie bezpieczeństwa danych.
Ryzyko wypadków przy pracy
W związku z działalnością Emitenta i podmiotów z tworzonej grupy kapitałowej zachodzi prawdopodobieństwo
wystąpienia ryzyka wypadków przy pracy. Emitent i podmioty z grupy kapitałowej odpowiadają za właściwe
przygotowanie i utrzymanie miejsca pracy w stanie zapewniającym bezpieczeństwo pracowników. Emitent i
podmioty z tworzonej grupy kapitałowej ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za bezpieczeństwo własnych
pracowników. Ryzyko związane z wypadkami przy pracy dotyczy przede wszystkim dwóch obszarów, jeden to
ewentualna konieczność zaspokojenia roszczeń odszkodowawczych, drugi to opóźnienia spowodowane przez
wypadki. Istnieje ryzyko, że roszczenia kierowane w przyszłości wobec Emitenta i podmiotów z tworzonej grupy
kapitałowej z tytułu wypadków przy pracy przez pracowników - o ile wystąpią w większym rozmiarze - mogą mieć
negatywny wpływ na działalność, wyniki, sytuację finansową lub perspektywy rozwoju Emitenta i grupy kapitałowej.
Aby zminimalizować to ryzyko Emitent i podmioty z tworzonej grupy kapitałowej przeprowadza szkolenia BHP,
okresowe kontrole przestrzegania przepisów BHP i przeglądy posiadanych urządzeń i maszyn oraz stosuje różne
formy zabezpieczeń, by uchronić pracowników przed niebezpieczeństwem.
Ryzyko związane z kolejnymi emisjami akcji i pozyskiwaniem środków finansowych
Emitent zakłada, że środki pozyskane w drodze emisji akcji serii C1 umożliwią mu realizację założonych celów
strategicznych wskazanych w punkcie 5.15 niniejszego memorandum. Istnieje jednak ryzyko, że w wyniku osiągnięcia
niewystarczających przychodów przez podmioty z tworzonej grupy kapitałowej Emitenta Spółka będzie musiała
przeprowadzić dodatkową emisję lub szukać innych źródeł finansowania w celu realizacji zamierzonych celów.
Niepozyskanie nowych źródeł finansowania, w przypadku gdy Emitent wykorzysta dotychczas posiadane kapitały
finansowe, mogłoby wpłynąć na spowolnienie rozwoju Emitenta.
Ryzyko związane z rozwojem branży nowych technologii w Polsce
Rozwój branży nowych technologii jest uzależniony od koniunktury gospodarczej w kraju i za granicą. Emitent objął
60 % udziałów w spółce Miejski Pojazd Elektryczny Spółka z o.o. (MPE), o czym informował w raporcie ESPI 4/2017 z
dnia 2017-04-07. Spółka Miejski Pojazd Elektryczny Spółka z o.o. ma koncentrować swoją działalność na
projektowaniu oraz budowaniu modułów ładowania akumulatorów, sterowania do akumulatorów, zestawów
akumulatorów wykorzystywanych w napędach pojazdów elektrycznych oraz budowy pojazdów elektrycznych.
Pierwszym etapem działalności MPE jest procedura opatentowania modułu zasilania pojazdu elektrycznego wraz z
układem kontroli baterii pojazdu elektrycznego, a także modułu kontroli parametrów pojazdu elektrycznego. Oba
urządzenia są autorskimi projektami zarówno pod względem elektronicznym jak i oprogramowania informatycznego.
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Emitent nawiązał już kontakt w tej sprawie z Rzecznikiem Patentowym. W przypadku inwestycji w powyższy projekt
nie ma pewności, że postępowanie patentowe zakończy się sukcesem a w przypadku uzyskania patentu czy uda się z
sukcesem wprowadzić produkt na rynek. Aktualne zaangażowanie Emitenta w powyższy projekt pozostaje na
niewielkim poziomie. Jednak w przypadku uzyskania patentu Emitent przewiduje konieczność poniesienia znacznych
nakładów inwestycyjnych na wdrożenie projektu do wersji komercyjnej, co nie gwarantuje osiągnięcia przychodów i
rentowności na zakładanym poziomie. Istnieje więc ryzyko, że pomimo osiągnięcia praw patentowych i wdrożenia
produktów do sprzedaży spółka zależna nie osiągnie przychodów i rentowności na zakładanym poziomie, co może
negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Emitenta. Emitent w celu minimalizacji powyższego ryzyka będzie starał
się analizować możliwą do osiągnięcia rentowność projektu na każdym etapie jego realizacji.

2.2.

Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym

Ryzyko związane z notowaniami akcji Emitenta na NewConnect – kształtowanie się przyszłego kursu akcji i płynności
obrotu
Nie ma żadnej pewności, co do przyszłego kształtowania się ceny akcji Emitenta. Kurs akcji i płynność akcji spółek
notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów.
Ponadto kurs rynkowy akcji Emitenta może podlegać znaczącym wahaniom w związku z licznymi czynnikami, które
nie są uzależnione od Emitenta Mogą zależeć od szeregu czynników, między innymi okresowych zmian wyników
operacyjnych Emitenta, liczby oraz płynności notowanych akcji, wahań kursów wymiany walut, poziomu inflacji,
zmiany globalnych, regionalnych lub krajowych czynników ekonomicznych i politycznych oraz sytuacji na innych
światowych rynkach papierów wartościowych. Nie można wobec tego zapewnić, że inwestor nabywający akcje
będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie po satysfakcjonującej cenie.
Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje Emitenta
Inwestorzy chętni do nabycia akcji Spółki, powinni zdawać sobie sprawę, że ryzyko inwestycyjne na rynku
kapitałowym jest o wiele wyższe od ryzyka zainwestowania w papiery skarbowe, jednostki uczestnictwa w
funduszach inwestycyjnych, w związku z trudną do przewidzenia zmiennością kursów w krótkim i długim terminie.
Inwestorzy angażujący się na rynku NewConnect powinni mieć świadomość, że wyższy potencjał wzrostu
notowanych tu spółek oznaczać będzie jednocześnie podwyższone ryzyko inwestycyjne. Ta cecha rynku wynika ze
specyficznego profilu rynku, grupującego spółki o krótkiej historii, działające na bardziej zmiennym i konkurencyjnym
segmencie gospodarki, jakim są m.in. nowe technologie.
Ryzyko wstrzymania wprowadzenia akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu, zawieszenia notowań akcji Emitenta w
Alternatywnym Systemie Obrotu i wykluczenia akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w przypadku gdy wymaga tego
bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, GPW na żądanie
KNF wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub
wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. Zgodnie z
art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami
finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego
funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym
systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, KNF może zażądać od firmy inwestycyjnej organizującej
alternatywny system obrotu zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi. KNF może wskazać termin, do
którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że
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w dniu jego upływu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie. KNF uchyla
decyzję zawierającą żądanie, o którym mowa w ust. 3, w przypadku gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą
przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu
dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów. Zgodnie z art. 78 ust. 4
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami zagraża w sposób
istotny prawidłowemu funkcjonowaniu ASO lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w ASO, lub powoduje
naruszenie interesów inwestorów, na żądanie KNF GPW ma obowiązek wykluczyć z obrotu te instrumenty finansowe.
Komisja Nadzoru Finansowego podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu z takim
żądaniem do Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu.
Zgodnie z § 11 Regulaminu ASO GPW po rozpoczęciu notowań instrumentów finansowych w systemie ASO,
organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3
miesiące w przypadku gdy:




na wniosek Emitenta,
jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator ASO GPW zawiesza obrót instrumentami finansowymi na
okres nie dłuższy niż miesiąc. Zgodnie z § 17c ust. 1 Regulaminu ASO GPW, Organizator ASO, jeżeli Emitent nie
przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub
nienależycie wykonuje obowiązki określone Regulaminie ASO, może w zależności od stopnia i zakresu powstałego
naruszenia lub uchybienia:



upomnieć Emitenta,
nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.

Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności:








niewypełnienia obowiązku niezwłocznego sporządzenia i przekazania Organizatora ASO na jego żądanie
kopii dokumentów oraz do udzielenia pisemnych wyjaśnień w zakresie dotyczącym jego instrumentów
finansowych, jak również dotyczącym działalności emitenta, jego organów lub ich członków, (§ 15a
Regulaminu ASO GPW),
niewypełnienia obowiązku zlecenia podmiotowi wpisanemu na listę Autoryzowanych Doradców, dokonania
analizy sytuacji finansowej i gospodarczej emitenta oraz jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia
dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub
kontynuowania przez emitenta działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości, oraz
opublikowania nie później niż w ciągu 45 dni od opublikowania decyzji Organizatora Alternatywnego
Systemu nakładającej na emitenta obowiązek takiego wykonania badania oraz w przypadku powzięcia przez
Organizatora Alternatywnego Systemu uzasadnionych wątpliwości co do zakresu dokonanej analizy lub
uznania, że dokument, o którym mowa powyżej, zawiera istotne braki, nie wykonanie zaleceń Organizatora
Alternatywnego Systemu Obrotu (§ 15b Regulaminu ASO GPW),
wymogi i treść dokumentu w przypadku dokonywania oferty akcji nie będącej ofertą publiczną w związku z
zamiarem wprowadzenia ich do alternatywnego systemu obrotu(§ 15c Regulaminu ASO GPW)
obowiązki informacyjne (§ 17 i § 17a Regulaminu ASO GPW),
nie zawarciu umowy z Autoryzowanym doradcą w ciągu 30 dni w przypadku gdy w ocenie Organizatora
Alternatywnego Systemu zachodzi konieczność dalszego współdziałania emitenta przy wykonywaniu
obowiązków informacyjnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy
(§ 17b Regulaminu ASO GPW).
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Organizator Alternatywnego Systemu, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może
wyznaczyć Emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu
zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania
określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu
(§17c ust. 2 Regulaminu ASO). W przypadku gdy Emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej
nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie
wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w Regulaminie ASO, lub też nie wykonuje obowiązków
nałożonych na niego na podstawie § 17c ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może:
1)
2)

upomnieć emitenta
nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł

Organizator Alternatywnego Systemu zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO GPW może wykluczyć instrumenty
finansowe z obrotu:


na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie
od spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków,
 jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
 jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie,
 wskutek otwarcia likwidacji emitenta,
 wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy
czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z
dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.
Organizator Alternatywnego Systemu zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO GPW wyklucza instrumenty finansowe z
obrotu w alternatywnym systemie:





w przypadkach określonych przepisami prawa,
jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów
po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta,
obejmującej likwidację jego majątku lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej
upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania lub z
powodu tego, że majątek emitenta wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów.
Zgodnie z § 12 ust. 2a Regulaminu ASO Organizator może odstąpić od wykluczenia instrumentów finansowych z
obrotu jeżeli przed upływem terminu wskazanego w § 12 ust. 2 pkt 4) sąd wyda postanowienie:


o otwarciu wobec Emitenta przyspieszonego postępowania układowego, postepowania układowego lub
postępowania sanacyjnego, lub
 w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym, lub
 o zatwierdzeniu układu w postępowaniu upadłościowym.
Ponadto zgodnie z § 12 ust. 2b Regulaminu ASO Organizator wyklucza instrumenty finansowe z obrotu po upływie 1
miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu w przedmiocie:



odmowy zatwierdzenia przez sąd układu w postępowaniu o którym mowa w § 12 ust. 2a pkt 1) Regulaminu
ASO, lub
 umorzenia przez sąd postępowania restrukturyzacyjnego, o którym mowa w § 12 ust. 2a pkt 1) lub 2)
Regulaminu ASO, lub
 uchylenia przez sąd lub wygaśnięcia z mocy prawa układu, o którym mowa w § 12 ust. 2a pkt 2) lub 3)
Regulaminu ASO.
Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu
zgodnie z § 12 ust. 3 Regulaminu ASO GPW może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.
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Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Spółkę kar administracyjnych przez Komisję Nadzoru Finansowego w
przypadku niedopełnienia wymaganych prawem obowiązków
Emitent, jako spółka publiczna w rozumieniu Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi podlega obowiązkom
wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w
sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenia MAR”), Ustawy o Ofercie Publicznej i Ustawy o Obrocie. Zgodnie z art.
30 Rozporządzenia MAR przyznane zostaną Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego uprawnienia do stosowania
odpowiednich sankcji administracyjnych i innych środków administracyjnych, w wysokości i w zakresie, co najmniej
określonym w art. 30 ust. 2 Rozporządzenia MAR.
Na podstawie art. 10 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, Emitent jest zobowiązany w terminie 14 dni od
wprowadzenie instrumentu finansowych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, do przekazania
zawiadomienia do Komisji Nadzoru Finansowego o wprowadzeniu instrumentów finansowych celem dokonania
wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. W przypadku, gdy Emitent nie
wykonuje albo wykonuje nienależycie wskazany powyżej obowiązek, Komisja Nadzoru Finansowego może na
podstawie art. 96 ust. 13 Ustawy o Ofercie Publicznej nałożyć karę pieniężną do wysokości 100.000 PLN.
Na podstawie art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej KNF może również wydać decyzję o wykluczeniu papierów
wartościowych z obrotu w alternatywnym systemie obrotu, albo nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację
finansową podmiotu, na który jest nakładana kara, karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł, albo zastosować obie
sankcje łącznie.
Ponadto na podstawie art. 96 ust. 1i Ustawy o Ofercie Publicznej jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie
wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 4–8 Rozporządzenia MAR, KNF może wydać decyzję o
wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu w alternatywnym systemie obrotu albo nałożyć karę pieniężną do
wysokości 10 364 000 zł lub kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w
ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10 364 000 zł, albo zastosować
obie sankcje łącznie. W przypadku gdy emitent jest jednostką dominującą, która sporządza skonsolidowane
sprawozdanie finansowe, całkowity roczny przychód, stanowi kwota całkowitego skonsolidowanego rocznego
przychodu tego podmiotu ujawniona w ostatnim zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok
obrotowy. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w
wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 4–8 Rozporządzenia MAR, zamiast kary, o której
mowa w tych przepisach, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub
unikniętej straty. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków , o których mowa w art. 17 ust. 1 i 4–8
Rozporządzenia MAR, KNF może nakazać emitentowi, który dopuścił się ich naruszenia, zaprzestania ich naruszania, a
także zobowiązać go do podjęcia we wskazanym terminie działań, które mają zapobiec naruszaniu tych przepisów w
przyszłości. Środek ten może być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji określonych w art. 96 ust. 1i
Ustawy o Ofercie Publicznej przytoczonych wyżej. W decyzji o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu w
alternatywnym systemie obrotu KNF określa termin, nie krótszy niż 14 dni, po upływie którego następuje wycofanie
papierów wartościowych z tego obrotu.
Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie w przypadku gdy emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje
obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1–6 Rozporządzenia MAR, KNF może, w drodze decyzji, nałożyć karę
pieniężną do wysokości 4 145 600 zł lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu
wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4 145 600 zł. W
przypadku gdy emitent jest jednostką dominującą, która sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
całkowity roczny przychód, stanowi kwota całkowitego skonsolidowanego rocznego przychodu tego podmiotu
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ujawniona w ostatnim zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy. W przypadku gdy
jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszeń, o których
mowa w art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie przytoczonym powyżej, zamiast kary, o której mowa w art. 176 ust. 1
Ustawy o Obrocie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub
unikniętej straty. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów Rozporządzenia MAR w zakresie wskazanym
powyżej (art. 18 ust. 1–6 Rozporządzenia MAR) KNF może nakazać emitentowi, który dopuścił się naruszenia,
zaprzestania dalszego naruszania tych przepisów oraz zobowiązać go do podjęcia we wskazanym terminie działań,
które mają zapobiegać naruszaniu tych przepisów w przyszłości. Środek ten może być stosowany bez względu na
zastosowanie innych sankcji za naruszenie obowiązków o których mowa w art. 176 Ustawy o Obrocie wskazanych
powyżej. KNF, nakładając sankcję, o której mowa powyżej, uwzględnia okoliczności, o których mowa w art. 31 ust. 1
Rozporządzenia MAR.
Emitent w celu minimalizacji ziszczenia się nałożenia na niego kar administracyjnych wprowadziła odpowiednie
procedury w zakresie informacji poufnych art. 17 - Podawanie informacji poufnych do wiadomości publicznej oraz
art. 18 ust. 1–6 Rozporządzenia MAR. Istnieje jednak ryzyko, że Komisja Nadzoru Finansowego przyjmie odmienne
stanowisko od emitenta w zakresie interpretacji danego zdarzenia gospodarczego, prawnego lub innego w zakresie
informacji poufnych. W takim przypadku może nastąpić nie tylko naruszenie art. 17 Rozporządzenia MAR w zakresie
informacji poufnej, którą emitent zinterpretował jako informacje niespełniająca takich przesłanek, ale zwłaszcza w
zakresie art. art. 18 ust. 1–6 Rozporządzenia MAR prowadzenia listy osób mających dostęp do informacji poufnych.
W sytuacji gdy emitent uzna, że dane zdarzenie nie stanowi informacji poufnej nie prowadzi on rejestru osób
mających dostęp do informacji poufnej zgodnie z art. 18 ust. 1–6 Rozporządzenia MAR. Zajęcie przez Komisje
Nadzoru Finansowego odmiennego stanowiska na temat danego zdarzenia stanowi automatyczne złamanie przez
emitenta przestrzegania zapisów w zakresie art. 18 ust. 1–6 Rozporządzenia MAR. Emitent w celu wyeliminowania
wystąpienia powyższego ryzyka przyjął w procedurach wewnętrznych stanowisko, że w sytuacji powstania
wątpliwości czy dane zdarzenie stanowi informacje poufną czy nie będzie traktował daną informację jako poufną. Nie
wyklucza to jednak wystąpienia sytuacji, że zdarzenia, które emitent uzna jako nieistotne, zostaną zinterpretowane
przez Komisję Nadzoru Finansowego jako informacja poufna spełniająca przesłanki art. 17 ust. 1 i 4–8
Rozporządzenia MAR, co spowoduje automatyczne naruszenie przez emitenta art. 18 ust. 1–6 Rozporządzenia MAR i
możliwość nałożenia na emitenta kar administracyjnych zgodnie z przytoczonym wcześniej art. 176 ust. 1 Ustawy o
Obrocie. Ziszczenie się powyższego ryzyka może negatywnie wpłynąć na wynik finansowy emitenta i jego kondycję
finansową. W przypadku jego ziszczenia się jedynym ograniczenie w zakresie wysokości nałożonej kary przez Komisję
Nadzoru Finansowego są zapisy art. 31 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
Ryzyko rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku, lub zawieszenia prawa do wykonywania zadań
Animatora Rynku w alternatywnym systemie
Warunkiem notowania akcji Emitenta w alternatywnym systemie obrotu zgodnie z §9 ust. 2 zd. drugie Regulaminu
ASO jest istnienie ważnego zobowiązania Animatora Rynku do wykonywania w stosunku do tych instrumentów zadań
Animatora Rynku na zasadach określonych przez Organizatora Alternatywnego Systemu. Organizator Alternatywnego
Systemu może wezwać Emitenta do podpisania umowy z Animatorem Rynku w ciągu 30 dni od tego wezwania, jeżeli
uzna to za konieczne dla poprawy płynności obrotu instrumentami finansowymi tego emitenta. W przypadku
rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o
notowaniu instrumentów finansowych danego emitenta w systemie notowań jednolitych. Po upływie 30 dni od dnia
rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku, Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót
instrumentami finansowymi Emitenta do czasu wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku chyba, że umowa
taka została uprzednio zawarta. Po upływie 30 dni od dnia zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora
Rynku w alternatywnym systemie obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu
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instrumentów finansowych Emitenta w systemie notowań jednolitych. Po upływie 60 dni od dnia zawieszenia prawa
do wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu
zawiesza obrót instrumentami finansowymi Emitenta do czasu wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku
chyba, że umowa taka została uprzednio zawarta. W przypadku zawarcia nowej umowy z Animatorem Rynku,
Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o powrocie do notowania instrumentów finansowych
danego emitenta w systemie notowań ciągłych, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie nowej umowy z
Animatorem Rynku. Organizator Alternatywnego Systemu może odstąpić od zawieszenia obrotu, w szczególności w
przypadku emitenta, wobec którego ogłoszono upadłość likwidacyjną.
Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje Emitenta
Inwestorzy chętni do nabycia akcji Spółki, powinni zdawać sobie sprawę, że ryzyko inwestycyjne na rynku
kapitałowym jest o wiele wyższe od ryzyka zainwestowania w papiery skarbowe, jednostki uczestnictwa w
funduszach inwestycyjnych, w związku z trudną do przewidzenia zmiennością kursów w krótkim i długim terminie.
Inwestorzy angażujący się na rynku NewConnect powinni mieć świadomość, że wyższy potencjał wzrostu
notowanych tu spółek oznaczać będzie jednocześnie podwyższone ryzyko inwestycyjne. Ta cecha rynku wynika ze
specyficznego profilu rynku, grupującego spółki o krótkiej historii, działające na bardziej zmiennym i konkurencyjnym
segmencie gospodarki, jakim są m.in. nowe technologie.
Ryzyko redukcji Zapisów Dodatkowych
W przypadku Zapisów Dodatkowych, jeśli łączna liczba akcji serii C1 w tych zapisach przekroczy liczbę akcji serii C1
pozostających do przydziału, zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane. Jeżeli przekroczenie to będzie znaczące,
stopień redukcji zapisów również będzie znaczący. Środki z tytułu redukcji zapisów zostaną zwrócone bez odsetek i
odszkodowań.
Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na akcje serii C1
Emitent wskazuje, iż wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi osoba
dokonująca zapisu. Ponadto, niedokonanie wpłaty w określonym terminie skutkuje nieważnością zapisu.
Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji akcji serii C1 Emitenta
Emisja akcji serii C1 nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy:
- do dnia zamknięcia subskrypcji akcji serii C1 w terminach określonych w Memorandum, nie zostanie objęta
zapisem oraz należycie opłacona przynajmniej 1 (jedna) akcja serii C1;
- Zarząd Emitenta nie zgłosi podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru w ciągu sześciu miesięcy od dnia
powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C1;
- sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego
Emitenta dokonanego poprzez emisję akcji serii C1.
Wobec powyższego istnieje ryzyko, iż inwestorzy nie nabędą akcji serii C1, a środki finansowe przeznaczone na
objęcie akcji będą czasowo zamrożone, natomiast ich zwrot będzie następował bez jakichkolwiek odsetek i
odszkodowań.
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego, wynikającego z emisji akcji serii C1 uzależniona jest także od
złożenia przez Zarząd, w formie aktu notarialnego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego
oraz postanowienia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, określającego wysokość podwyższenia kapitału
zakładowego na podstawie ilości akcji serii C1 objętych prawidłowymi zapisami. Oświadczenie to, złożone
zgodnie z art 310 KSH, w związku z art 431 §7 KSH, powinno określić wysokość kapitału zakładowego po
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zakończeniu publicznej subskrypcji w granicach określonych w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w
drodze emisji akcji serii C1. Niezłożenie powyższego oświadczenia przez Zarząd spowodowałoby niemożność
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C1 i tym samym niedojście emisji akcji serii
C1 do skutku. Zarząd Emitenta oświadcza, że wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowe go w drodze
emisji akcji serii C1 zostanie złożony do sądu niezwłocznie po przydziale akcji serii C1 i po otrzymaniu wszystkich
niezbędnych dokumentów od podmiotów przyjmujących zapisy na akcje.
Ryzyko naruszenia przepisów w związku z ofertą publiczną, skutkujące zastosowaniem przez KNF sankcji
W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną,
subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez
emitenta, sprzedającego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na
zlecenie emitenta lub sprzedającego albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, Komisja
Nadzoru Finansowego może:
1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej przebiegu, na
okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub
2) zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia, lub
3) opublikować, na koszt emitenta lub sprzedającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z
ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą.
W związku z daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, Komisja może wielokrotnie zastosować środek
przewidziany we wskazanych wyżej pkt 2 i 3. Komisja może zastosować środki, o których mowa wyżej, także w
przypadku gdy:
1) oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej oferty, lub ich
dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy
inwestorów;
2) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta;
3) działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie może
mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić
do ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta, lub
4) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych przepisów istnieje
ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na
ich ocenę.
Ustawa o Ofercie Publicznej posługuje się również rygorami obejmującymi prowadzenie przez emitentów papierów
wartościowych akcji promocyjnej i przewiduje określone sankcje nakładane za naruszające przepisy prawa
uchybienia.
Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Spółkę kar administracyjnych przez Komisję Nadzoru Finansowego w
przypadku niedopełnienia wymaganych prawem obowiązków
Emitent, jako spółka publiczna w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi podlega obowiązkom
wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w
sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenia MAR”), Ustawy o Ofercie Publicznej i Ustawy o Obrocie. Zgodnie z art.
30 Rozporządzenia MAR przyznane zostaną Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego uprawnienia do stosowania
odpowiednich sankcji administracyjnych i innych środków administracyjnych, w wysokości i w zakresie, co najmniej
określonym w art. 30 ust. 2 Rozporządzenia MAR. Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego nie zostały
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przyjęte krajowe regulacje ustalające wysokość sankcji, w związku z czym w zakresie zakresu i wysokości kar
administracyjnych zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia MAR.
Ryzyko rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku, lub zawieszenia prawa do wykonywania zadań
Animatora Rynku w alternatywnym systemie
Warunkiem notowania akcji Emitenta w alternatywnym systemie obrotu zgodnie z §9 ust. 2 zd. drugie Regulaminu
ASO jest istnienie ważnego zobowiązania Animatora Rynku do wykonywania w stosunku do tych instrumentów zadań
Animatora Rynku na zasadach określonych przez Organizatora Alternatywnego Systemu. Organizator Alternatywnego
Systemu może wezwać Emitenta do podpisania umowy z Animatorem Rynku w ciągu 30 dni od tego wezwania, jeżeli
uzna to za konieczne dla poprawy płynności obrotu instrumentami finansowymi tego emitenta. W przypadku
rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o
notowaniu instrumentów finansowych danego emitenta w systemie notowań jednolitych. Po upływie 30 dni od dnia
rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku, Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót
instrumentami finansowymi Emitenta do czasu wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku chyba, że umowa
taka została uprzednio zawarta. Po upływie 30 dni od dnia zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora
Rynku w alternatywnym systemie obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu
instrumentów finansowych Emitenta w systemie notowań jednolitych. Po upływie 60 dni od dnia zawieszenia prawa
do wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu
zawiesza obrót instrumentami finansowymi Emitenta do czasu wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku
chyba, że umowa taka została uprzednio zawarta. W przypadku zawarcia nowej umowy z Animatorem Rynku,
Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o powrocie do notowania instrumentów finansowych
danego emitenta w systemie notowań ciągłych, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie nowej umowy z
Animatorem Rynku. Organizator Alternatywnego Systemu może odstąpić od zawieszenia obrotu, w szczególności w
przypadku emitenta, wobec którego ogłoszono upadłość likwidacyjną.
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3.

OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W MEMORANDUM

Firma:
Forma prawna:
Kraj siedziby:
Siedziba:
Adres:
KRS:
REGON:
NIP:

Letus Capital Spółka Akcyjna
spółka akcyjna
Rzeczpospolita Polska
Warszawa
02-001 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 85/21
0000310902
003442419
6340135127

Wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w Memorandum:
Dariusz Przewłocki – Prezes Zarządu
Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Memorandum
Zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w
Memorandum są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w Memorandum nie pominięto niczego, co
mogłoby wpływać na jego znaczenie.

Dariusz Przewłocki – Prezes Zarządu
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4.

DANE O EMISJI LUB SPRZEDAŻY

4.1.

Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości emitowanych lub
sprzedawanych papierów wartościowych z wyszczególnieniem rodzajów
uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z papierów
wartościowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych

Na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego oferuje się do 65.786.000 (sześćdziesiąt pięć milionów
siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 Letus Capital o wartości nominalnej 0,10 zł
każda i łącznej wartości nominalnej do 6.578.600 zł (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset
złotych). Cena emisyjna akcji wynosi 0,15 zł (piętnaście groszy) za każdą akcję.
Z instrumentami finansowymi wskazanymi powyżej nie wiążą się żadne ograniczenia, co do przenoszenia z nich praw,
a także nie występują żadne uprzywilejowania. Akcje serii C1 są tożsame w prawach, w szczególności w prawie głosu
oraz prawie do dywidendy z pozostałymi akcjami Emitenta już notowanymi na rynku ASO NewConnect.
Uprzywilejowanie Akcji Emitenta
Akcje Emitenta serii C1 nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351 do art. 353 K.S.H.
Statutowe ograniczenia w obrocie Akcjami Emitenta
Statut Spółki nie przewiduje, żadnych ograniczeń dotyczących obrotu Akcjami Emitenta lub Prawami do Akcji poza
ograniczeniami zgodnymi z przepisami prawa.
Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji
przedsiębiorstw
Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami, wynikają także z regulacji zawartych w
Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli koncentracji
przedsiębiorców (Dz. UE. L 24/1, zwanego dalej „Rozporządzenie dotyczące Koncentracji”). Rozporządzenie
dotyczące Koncentracji zawiera uregulowania odnoszące się do tzw. Koncentracji o wymiarze wspólnotowym, a więc
obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone progi obrotu towarami i
usługami.
Rozporządzenie dotyczące Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany struktury
własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej
przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:
– zawarciu umowy,
– ogłoszeniu publicznej oferty, lub
– przejęciu większościowego udziału.
Zawiadomienie Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia dotyczącego Koncentracji można również
dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o
wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji.
Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:
– łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 5 000
mln Euro, oraz
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– łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego, z co najmniej dwu przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln Euro,
chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych
obrotów, przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym państwie członkowskim.
Koncentracja przedsiębiorstw ma również wymiar wspólnotowy, gdy:
– łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2 500 mln
Euro, oraz
– w każdym, z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln Euro,
– w każdym, z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln Euro, z czego łączny obrót co najmniej dwóch
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 mln Euro, oraz
– łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego, z co najmniej dwu przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln Euro,
chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych
obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.
Łączny obrót w rozumieniu Rozporządzenia dotyczącego Koncentracji obejmuje kwoty uzyskane przez
zainteresowane przedsiębiorstwa w poprzednim roku finansowym ze sprzedaży. Uznaje się, że koncentracja nie
występuje w przypadku, gdy instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy
ubezpieczeniowe, których normalna działalność obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami wartościowymi,
prowadzone na własny rachunek lub na rachunek innych, czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w
przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod warunkiem że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych
papierów wartościowych w celu określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem że
wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów,
bądź tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem, że taka sprzedaż następuje w ciągu jednego roku od daty
nabycia.
Zgodnie z wiedzą Emitenta nie istnieją, inne, niż wskazane powyżej ograniczenia w obrocie Akcjami.
Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej
Ustawa o Ofercie Publicznej nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty,
których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn obowiązki
odnoszące się do ujawnienia stanu posiadania.
Jak wynika z treści art. 69 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej akcjonariusz, który:


1

osiągnął lub przekroczył 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 33 /3%, 50 %, 75 % albo 90 % ogólnej liczby
głosów w spółce publicznej albo
1
 posiadał co najmniej 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 33 /3%, 50 %, 75 % albo 90 % ogólnej liczby głosów
w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %,
1
33 /3%, 50 %, 75 % albo 90 % lub mniej ogólnej liczby głosów
jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym KNF 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 lub zbycia akcji spółki publicznej w transakcji
zawartej na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu – nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych
od dnia zawarcia transakcji. Obowiązek dokonania zawiadomienia powstaje również w przypadku zmiany dotychczas
posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej: 5% ogólnej liczby głosów. Ponadto zgodnie z
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art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązek dokonania zawiadomienia powstaje również w przypadku
zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów.
Zawiadomienie powinno zawierać informacje o:
1.
2.

dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;
liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz
o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;
3. liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie
głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;
4. podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki;
5. osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C Ustawy o Ofercie Publicznej;
6. liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, do
których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których
mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, oraz instrumentów finansowych, o których mowa
w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie
pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub
terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji;
7. liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, do
których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b
ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie
wygaśnięcia tych instrumentów finansowych;
8. łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie
głosów.
W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, zawiadomienie
powinno zawierać także informacje określone w pkt 2 i 3 powyżej, odrębnie dla akcji każdego rodzaju.
Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, może być sporządzone w języku angielskim.
Zgodnie z art. 69a Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej spoczywają
również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:
 zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;
 pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.
Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej powstają również w przypadku gdy prawa głosu są
związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy podmiot, na
rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego
prawa – w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono
zabezpieczenie.
Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub
przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów
finansowych, które:
1) po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z
którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Emitenta, lub
2) odnoszą się do akcji Emitenta w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków
instrumentów finansowych określonych w pkt 1, niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez
rozliczenie pieniężne.
W przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, liczba
głosów posiadanych w spółce publicznej odpowiada liczbie głosów wynikających z akcji, do których nabycia
uprawniony lub zobowiązany jest posiadacz tych instrumentów finansowych.
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W przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, które
są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, liczba głosów posiadanych w spółce publicznej, związanych z
tymi instrumentami finansowymi, od-powiada iloczynowi liczby głosów wynikających z akcji, do których w sposób
pośredni lub bezpośredni odnoszą się te instrumenty finansowe, oraz współczynnika delta danego typu instrumentu
finansowego. Wartość współczynnika delta określa się zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE)
2015/761 z dnia 17 grudnia 2014 r. uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w
odniesieniu do określonych regulacyjnych standardów technicznych stosowanych do znaczących pakietów akcji (Dz.
Urz. UE L 120 z 13.05.2015, str. 2).
Przy obliczaniu liczby głosów uwzględnia się wyłącznie pozycje długie. Pozycja długa oznacza pozycję długą w
rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie
krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012,
str. 1, z późn. zm.).
Obowiązki, o których mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, powstają również w przypadku wykonania
uprawnienia do nabycia akcji spółki publicznej, mimo złożenia uprzednio zawiadomienia zgodnie z art. 69b ust. 1
Ustawy o Ofercie Publicznej, jeżeli wskutek nabycia akcji łączna liczba głosów wynikających z akcji tego samego
emitenta osiąga lub przekracza progi ogólnej liczby głosów w spółce publicznej określone w art. 69 Ustawy o Ofercie
Publicznej.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu instrumentów finansowych (Dz. U.
2016 poz. 819) określa wykaz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie
Publicznej.
Niedopełnienie obowiązków wynikających z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, zgodnie z art. 89 tej ustawy
powoduje, iż akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem
czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu
ogólnej liczby głosów. Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonywane wbrew temu zakazowi nie jest uwzględniane
przy obliczaniu wyników głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych
w innych ustawach.
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zastawem,
do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o
ustanowieniu zabezpieczenia finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku, o niektórych
zabezpieczeniach finansowych (Dz.U. 2016 poz. 891).
Wyliczone wyżej obowiązki, zgodnie z brzmieniem art. 87 Ustawy o Ofercie Publicznej spoczywają:
1)

również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w
związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki
publicznej,
2) na funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej
liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:
a) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
b) inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot;
2a) na alternatywnej spółce inwestycyjnej – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu
ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:
a) inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI w rozumieniu
ustawy o funduszach inwestycyjnych,
b) inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzane przez ten sam podmiot;,
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3)

również na podmiocie, w przypadku, którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby
głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:
a) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z
wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2
pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
b) w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład, których
wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych – w zakresie akcji
wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako
zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym
zgromadzeniu,
c) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie
uprawnienia do wykonywania prawa głosu,
4) również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został
upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał
wiążących pisemnych dyspozycji, co do sposobu głosowania,
5) również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące
nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub
prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał
podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków,
6) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5, posiadając akcje spółki publicznej, w
liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego
w tych przepisach,
7) również na pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na rachunku
papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych.
W przypadkach, o których mowa w pkt. 5 i 6 powyżej oraz art. 87 ust. 1 a Ustawy o Ofercie Publicznej, wymienione
obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia.
Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt. 5, domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej
przez:


małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak
również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli;
 osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;
 jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2016 poz.
1047).
Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyżej określonych obowiązków:



po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne;
po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu – wlicza się liczbę głosów
z akcji objętych pełnomocnictwem;
 wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub
wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa;
 po stronie pełnomocnika, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 7 Ustawy o Ofercie Publicznej, wlicza się liczbę
głosów posiadanych przez mocodawcę wynikających z akcji zapisanych na rachunkach papierów
wartościowych, w zakresie których pełnomocnik ma umocowanie.
Obowiązki określone w zapisach powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami
wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego
uznania (art. 87 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej).
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Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji
Spółki będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub
przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z
naruszeniem wyżej opisanych obowiązków określonych w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej. Prawo głosu z akcji
Spółki wykonane wbrew temu zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą
Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów ustaw innych niż Ustawa o Ofercie Publicznej.
Zgodnie z art. 97 Ustawy o Ofercie Publicznej, na każdego, kto dopuszcza się czynów, o których mowa w art. 97 ust. 1
pkt 1-12 Ustawy o Ofercie Publicznej, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną
do wysokości 1.000.000 złotych (słownie: jeden milion), przy czym może być ona nałożona odrębnie za każdy z
czynów określonych powyżej oraz odrębnie na każdy z podmiotów wchodzących w skład porozumienia dotyczącego
nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy dotyczącego istotnych spraw spółki lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki. W decyzji, o której
mowa, Komisja Nadzoru Finansowego może wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku lub dokonania
czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą nałożenia kary pieniężnej i w razie
bezskutecznego upływu tego terminu powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej. W razie bezskutecznego
upływu tego terminu KNF może powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary.
Na każdego, kto nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69–69b Ustawy o Ofercie Publicznej,
lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, KNF może nałożyć
karę pieniężną:
1) w przypadku osób fizycznych – do wysokości 1 000 000 zł;
2) w przypadku innych podmiotów – do wysokości 5 000 000 zł albo kwoty stanowiącej równowartość 5%
całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy,
jeżeli przekracza ona 5 000 000 zł.
W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej w wyniku naruszenia, o
którym mowa w ust. 1a, przez podmiot niedokonujący zawiadomienia, o którym mowa w art. 69–69b Ustawy o
Ofercie Publicznej, lub dokonujący takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach,
zamiast kary, o której mowa w art. 97 ust. 1a Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF może nałożyć karę pieniężną do
wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.
Obowiązki i ograniczenia wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenia MAR”) oraz uchylającego dyrektywę
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Obowiązki i ograniczenia związane są głównie z zakresem wykorzystywania informacji poufnej.
Informacją poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR są 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
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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 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.
Za informację poufną uznaje się informacje 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.
Zgodnie z art. 8 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. W odniesieniu do aukcji
uprawnień do emisji lub innych opartych na nich produktów sprzedawanych na aukcji, przeprowadzanych zgodnie z
rozporządzeniem (UE) nr 1031/2010, wykorzystywanie informacji poufnej obejmuje również złożenie, modyfikację
lub wycofanie oferty przez daną osobę działającą na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej. Wykorzystaniem
informacji poufnej jest też udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała informacje poufne lub nakłanianie
innej osoby do wykorzystania informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu
informacji poufnych oraz:
a. 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
b. 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 Rozporządzeniem MAR dalsze ujawnienie rekomendacji lub nakłaniania przez te osoby oznacza bezprawne
ujawnianie informacji poufnych zgodnie z art. 10 Rozporządzenia MAR, jeżeli osoba ujawniająca rekomendację lub
nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych.
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Wykorzystanie informacji poufnych ma zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji
poufnych z racji:
a) bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta lub uczestnika
rynku uprawnień do emisji;
b) posiadania udziałów w kapitale emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji;
c) posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu lub obowiązków; lub
d) zaangażowania w działalność przestępczą.
A także osób, które weszły w posiadanie informacji poufnych w okolicznościach innych niż wymienione powyżej,
jeżeli osoby te wiedzą lub powinny wiedzieć, że są to informacje poufne.
W przypadku osoby prawnej art. 8 Rozporządzenia MAR ma 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. Zgodnie z art. 9 Rozporządzenia MAR sam fakt, że dana osoba
prawna jest lub była w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten
sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta
osoba prawna:
a) ustanowiła, wdrożyła i utrzymywała odpowiednie i skuteczne rozwiązania i procedury wewnętrzne
skutecznie zapewniające, aby ani osoba fizyczna, która podjęła w jej imieniu decyzję o nabyciu lub zbyciu
instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, ani żadna inna osoba fizyczna, która mogła
wpływać na podejmowanie tej decyzji, nie była w posiadaniu informacji poufnych; oraz
b) nie zachęcała, nie udzielała rekomendacji, nie nakłaniała ani nie wywierała w inny sposób wpływu na
osobę fizyczną, która w imieniu osoby prawnej nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, których
dotyczą dane informacje.
Sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i
w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli
ta osoba:
a) jest – w odniesieniu do instrumentu finansowego, którego dotyczą dane informacje – animatorem
rynku lub osobą upoważnioną do działania jako kontrahent, a nabywanie lub zbywanie instrumentów
finansowych, których dotyczą dane informacje, odbywa się w sposób uprawniony w normalnym trybie
sprawowania funkcji animatora rynku lub kontrahenta dla tego instrumentu finansowego; lub
b) jest upoważniona do realizacji zleceń w imieniu osób trzecich, a nabycie lub zbycie instrumentów
finansowych, których dotyczy zlecenie, odbywa się w celu realizacji takiego zlecenia w sposób uprawniony w
normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków tej osoby.
Dalej sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi
informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia
lub zbycia, jeżeli ta osoba zawiera transakcję nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, gdy transakcji tej
dokonuje się w celu wykonania zobowiązania, które stało się wymagalne, w dobrej wierze oraz nie w celu obejścia
zakazu wykorzystywania informacji poufnych oraz:
a) zobowiązanie to wynika ze złożonego zlecenia lub umowy zawartej przed wejściem przez zainteresowaną
osobę w posiadanie informacji poufnych; lub
b) transakcja jest dokonywana w celu wypełnienia zobowiązania prawnego lub regulacyjnego, które powstało
przed wejściem przez zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych.
Fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w
ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych, jeżeli osoba ta uzyskała informacje poufne w trakcie
dokonywania publicznego przejęcia lub połączenia ze spółką i wykorzystuje te informacje wyłącznie do celu
przeprowadzenia tego połączenia lub publicznego przejęcia, pod warunkiem że w momencie zatwierdzenia
połączenia lub przyjęcia oferty przez akcjonariuszy tej spółki wszelkie informacje poufne zostały już podane do
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wiadomości publicznej lub w inny sposób przestały być informacjami poufnymi. Niniejszy ustęp nie ma zastosowania
do zwiększania posiadania.
Sam fakt, że dana osoba wykorzystuje swą wiedzę o własnej decyzji o nabyciu lub zbyciu instrumentów finansowych
przy nabyciu lub zbyciu tych instrumentów finansowych, nie stanowi sam w sobie wykorzystania informacji poufnych.
Niezależnie od wskazań art. 9 ust. 1–5 Rozporządzenia MAR można jednak uznać, że naruszenie zakazu
wykorzystywania informacji poufnych określonego w art. 14 Rozporządzenia MAR miało miejsce, jeżeli właściwy
organ ustali, że powody składania zleceń, dokonywania transakcji lub podejmowania innych zachowań były
nieuprawnione.
Bezprawne ujawnienie informacji poufnych określone w art. 10 Rozporządzenia MAR ma miejsce wówczas, gdy
osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, z wyjątkiem
przypadków, gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia,
zawodu lub obowiązków.
Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie:
a) wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych;
b) rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub
c) bezprawnego ujawniania informacji poufnych.
Zgodnie z art. 19 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane są
obowiązane do powiadomienia Emitenta oraz KNF o każdej transakcji zawieranej na własny rachunek w odniesieniu
do akcji lub instrumentów dłużnych Emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź powiązanych z nimi
instrumentami finansowymi. Termin na powiadomienia o przedmiotowych transakcjach wynosi 3 dni robocze po
dniu transakcji. Obowiązek powiadomienia Emitenta oraz KNF powstaje, gdy łączna kwota transakcji dokonana przez
daną osobę w danym roku kalendarzowym osiągnie próg 5.000 euro.
Przez osoby pełniące obowiązki zarządcze zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 25 Rozporządzenia MAR rozumie się osobę
związaną z Emitentem która jest:
a) jest członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego tego podmiotu; lub
b) pełni funkcje kierownicze, nie będąc członkiem organów, o których mowa w punkcie powyżej, 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;
Przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 26 Rozporządzenia
MAR rozumie się osoby które:
a) małżonka lub partnera uznawanego zgodnie z prawem krajowym za równoważnego z małżonkiem;
b) dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym;
c) członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez
okres co najmniej roku; lub
d) 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.
Powiadomienie ww. osób obejmuje następujące transakcje:
a) nabycia lub zbycia instrumentów finansowych Emitenta lub instrumentów dłużnych Emitenta lub do
instrumentów pochodnych bądź powiązanych z nimi instrumentami finansowymi;
b) zastawienia lub pożyczenie lub instrumentów dłużnych Emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź
powiązanych z nimi instrumentami finansowymi;
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zawierane przez osobę zawodowo zajmującą się pośredniczeniem w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu
zleceń lub przez inną osobę w imieniu osoby pełniącej funkcję zarządcze lub osoby blisko związane z taka
włączając w to transakcję zawierane w ramach uznania;
d) dokonywane w tytułu polisy ubezpieczeniowej na życie, kreślonej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i
Rady 2009/138/WE w przypadku gdy:
 ubezpieczającym jest osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba blisko związana z taką osobą;
 ryzyko inwestycyjne ponosi ubezpieczający;
 ubezpieczający ma prawo lub swobodę podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących
konkretnych instrumentów w ramach polisy ubezpieczeniowej na życie lub wykonywania transakcji
dotyczących konkretnych instrumentów w ramach przedmiotowej polisy na życie.
Dodatkowo w Rozporządzeniu nr 2016/522 w art. 10 został doprecyzowany katalog transakcji objętych obowiązkiem
wynikającym z art. 19 Rozporządzenia MAR:
a) nabycie, zbycie, krótką sprzedaż, subskrypcje lub wymianę;
b) przyjęcie lub realizacja opcji na akcje, w tym opcji na akcje przyznanej osobie pełniącej obowiązki zarządcze
lub pracownikom w ramach ich pakietu wynagrodzeń, oraz zbycie akcji pochodzących z realizacji opcji na
akcje;
c) zawarcie umowy swapu akcyjnego lub realizacja swapu akcyjnego;
d) transakcje na instrumentach pochodnych lub z nimi związane, w tym transakcje rozliczane w środkach
pieniężnych;
e) zawarcie kontraktu różnic kursowych obejmującego instrument finansowy przedmiotowego emitenta lub
uprawnienia do emisji lub oparte na nich produkty sprzedawane na aukcji;
f) nabycie, zbycie lub wykonanie praw, w tym opcji sprzedaży i kupna, a także warrantów;
g) subskrypcje podwyższenia kapitału lub emisja instrumentów dłużnych;
h) transakcje obejmujące instrumenty pochodne i instrumenty finansowe powiązane z instrumentem dłużnym
przedmiotowego emitenta, w tym swapy ryzyka kredytowego;
i) transakcje warunkowe uzależnione od spełnienia określonych warunków i faktyczne wykonanie takich
transakcji;
j) automatyczną lub nieautomatyczną konwersję instrumentu finansowego na inny instrument finansowy, w
tym zamianę obligacji zamiennych na akcje;
k) dokonane lub otrzymane darowizny, w tym darowizny pieniężne, oraz otrzymany spadek;
l) transakcje, których przedmiotem są indeksowane produkty, koszyki i instrumenty pochodne w zakresie
wymaganym zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 596/2014;
m) transakcje, których przedmiotem są akcje lub jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w tym
alternatywne fundusze inwestycyjne (AFI), o których mowa w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2011/61/UE (1), w zakresie wymaganym zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 596/2014;
n) transakcje dokonane przez zarządzającego alternatywnym funduszem inwestycyjnym, w który osoba
pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba blisko związana z taką osobą zainwestowała, w zakresie
wymaganym zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 596/2014;
o) transakcje dokonane przez osobę trzecią na podstawie uprawnienia do indywidualnego zarządzania
portfelem lub składnikiem aktywów, w imieniu lub na korzyść osoby pełniącej obowiązki zarządcze, lub
osoby blisko związanej z taką osobą;
p) zaciąganie lub udzielanie pożyczek w postaci papierów wartościowych lub instrumentów dłużnych emitenta
lub powiązanych z nimi instrumentów pochodnych lub innych instrumentów finansowych.
Zgodnie z art 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR okresem zamkniętym jest w przypadku raportów okresowych – 30 dni
kalendarzowe liczone przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości raportu okresowego.
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Emitent zgodnie z art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze
na dokonanie transakcji na własny rachunek lub rachunek osoby trzeciej w trakcie trwania okresu zamkniętego:
a) na podstawie indywidualnych przypadków z powodu istnienia wyjątkowych okoliczności takich jak poważne
trudności finansowe, wymagające natychmiastowej sprzedaży akcji;
b) z powodu cech danej transakcji dokonywanej w ramach programu akcji pracowniczych, programów
oszczędnościowych, kwalifikacji lub uprawnień do akcji lub też transakcji, w których korzyść związana z
danym papierem wartościowym nie ulegnie zmianie lub cech transakcji z nimi związanych.
Jednocześnie w art. 7 – 9 Rozporządzenia nr 2016/522 zostały doprecyzowane przesłanie udzielenia przez Emitenta
zgody na zwolnienie osoby pełniącej u niego obowiązki zarządcze z okresu zamkniętego. Zgodnie z art. 7
Rozporządzenia nr 2016/522 osoba pełniąca obowiązki zarządcze może prawo prowadzić obrót w okresie
zamkniętym o ile:
a) zajdzie jedna z okoliczności o których mowa w art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR;
b) jest wstanie wykazać, że nie mogła dokonać określonej transakcji w innym momencie niż w okresie
zamkniętym
Podejmując decyzję o udzieleniu zgody na przeprowadzenie natychmiastowej sprzedaży swoich akcji w okresie
zamkniętym, Emitentem dokonuje indywidualnej oceny każdego wniosku pisemnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2
Rozporządzenia nr 2016/522 złożonego przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. Emitent ma prawo do udzielenia
zgody na natychmiastową sprzedaż akcji jedynie w przypadku, gdy okoliczności takich transakcji można uznać za
wyjątkowe. Okoliczności, uważa się za wyjątkowe, gdy są niezwykle pilne, nieprzewidziane i istotne oraz jeżeli ich
przyczyna ma charakter zewnętrzny wobec osoby pełniącej obowiązki zarządcze, a osoba pełniąca obowiązki
zarządcze nie ma nad nimi żadnej kontroli. Emitent oprócz innych wskaźników uwzględni, czy i w jakim stopniu osoba
pełniąca obowiązki zarządcze:
a) w momencie składania wniosku musi wypełnić zobowiązanie finansowe lub zaspokoić roszczenie finansowe
możliwe do wyegzekwowania na drodze prawnej;
b) musi wypełnić zobowiązanie wynikające z sytuacji lub znajduje się w sytuacji, która zaistniała przed
rozpoczęciem okresu zamkniętego i w której wymaga się płatności danej kwoty na rzecz osoby trzeciej, w
tym zobowiązania podatkowe, a nie może wypełnić zobowiązania finansowego lub zaspokoić roszczenia
finansowego za pomocą środków innych niż natychmiastowa sprzedaż akcji.
Zgodnie z art. 9 Rozporządzenia nr 2016/522 Emitent ma prawo udzielić zgody osobie pełniącej u niego obowiązki
zarządcze na obrót na własny rachunek lub na rachunek osoby trzeciej w okresie zamkniętym między innymi, ale nie
wyłącznie, w okolicznościach, w których ta osoba pełniąca obowiązki zarządcze:
a) otrzymała lub przyznano jej instrumenty finansowe w ramach programu akcji pracowniczych, jeżeli
spełnione zostaną następujące warunki:
 Emitent wcześniej zatwierdził program akcji pracowniczych i jego warunki zgodnie z prawem
krajowym, a w warunkach programu akcji pracowniczych określono moment udzielenia lub przyznania
instrumentów finansowych oraz ich kwotę, lub podstawę wyliczenia takiej kwoty, oraz pod warunkiem
że nie ma żadnych możliwości podejmowania decyzji w ramach swobody uznania;
 osobie pełniącej obowiązki zarządcze nie przysługuje żadna swoboda uznania w zakresie przyjmowania
udzielonych lub przyznanych instrumentów finansowych;
b) otrzymała lub przyznano jej instrumenty finansowe w ramach programu akcji pracowniczych, który ma
miejsce w okresie zamkniętym, jeżeli zastosowano wcześniej zaplanowane i zorganizowane podejście w
odniesieniu do warunków, okresowości, momentu udzielenia, grupy osób uprawnionych, którym przyznano
instrumenty finansowe, i wartości instrumentów finansowych, które mają zostać udzielone; udzielenie lub
przyznanie instrumentów finansowych odbywa się zgodnie z określonymi ramami regulacyjnymi, dzięki
którym żadna informacja poufna nie może mieć wpływu na udzielenie ani na przyznanie instrumentów
finansowych;
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korzysta z praw opcji, warrantów lub zamiany obligacji zamiennych przydzielonych jej w ramach programu
akcji pracowniczych, w przypadku gdy termin ważności takich praw opcji, warrantów lub obligacji
zamiennych przypada na okres zamknięty, a także dokonuje sprzedaży akcji nabytych w wyniku skorzystania
z praw opcji, warrantów lub zamiany obligacji zamiennych, jeżeli spełnione zostaną wszystkie z
następujących warunków:
 osoba pełniąca obowiązki zarządcze powiadamia emitenta o swojej decyzji o skorzystaniu z praw opcji,
warrantów lub zamianie obligacji zamiennych co najmniej cztery miesiące przed upływem terminu
ważności;
 decyzja osoby pełniącej obowiązki zarządcze jest nieodwracalna;
 osoba pełniąca obowiązki zarządcze otrzymała zezwolenie od Emitenta przed otrzymaniem dochodu;
d) uzyskuje instrumenty finansowe Emitenta w ramach programu akcji pracowniczych, jeżeli spełnione zostaną
następujące warunki:
 osoba pełniąca obowiązki zarządcze przystąpiła do programu przed okresem zamkniętym z wyjątkiem
sytuacji, w których nie może przystąpić do programu w innym momencie ze względu na datę
rozpoczęcia zatrudnienia;
 osoba pełniąca obowiązki zarządcze nie zmienia warunków swojego uczestnictwa w programie ani nie
odwołuje swojego uczestnictwa w programie w okresie zamkniętym;
 operacje zakupu zorganizowano w wyraźny sposób zgodnie z warunkami programu, a osoba pełniąca
obowiązki zarządcze nie ma żadnego prawa ani prawnej możliwości ich zmiany w okresie zamkniętym,
lub operacje zakupu zaplanowano w ramach programu w celu interwencji w określonym dniu, który
przypada w okresie zamkniętym;
e) przenosi lub otrzymuje, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, pod warunkiem że
instrumenty przenoszone są między dwoma rachunkami osoby pełniącej obowiązki zarządcze i że takie
przeniesienie nie skutkuje zmianą ceny instrumentów finansowych;
f) nabywa kwalifikacje lub uprawnienia do akcji Emitenta, a ostatni dzień takiego nabycia na mocy umowy
spółki lub wewnętrznych przepisów Emitenta przypada w okresie zamkniętym, pod warunkiem że osoba
pełniąca obowiązki zarządcze przedłoży Emitentowi dowód potwierdzający powody, dla których to nabycie
nie miało miejsca w innym czasie, a Emitent uzna przedstawione wyjaśnienie za odpowiednie.
Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów w art. 13 nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru
koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), jeżeli łączny światowy obrót
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza
równowartość 1 000 000 000 euro lub łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców
uczestniczących w koncentracji przekracza równowartość 50 000 000 euro.
Obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru:
1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;
2) przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny
sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub
więcej przedsiębiorców;
3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;
4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli
obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie
przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10 000 000 euro.
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Sposób badania wyżej wymienionych wartości obrotów precyzuje art. 16 Ustawy o Ochronie Konkurencji i
Konsumentów.
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:
1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, przez nabycie lub objęcie akcji,
innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej
kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców, nie przekroczył
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie
równowartości 10 000 000 euro;
2) 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 równo-wartości 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 udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż
ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:




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

wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa,
jego majątku lub tych akcji albo udziałów;
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 na wniosek instytucji finansowej może przedłużyć w drodze
decyzji termin, jeżeli udowodni ona, że odsprzedaż akcji nie była w praktyce możliwa lub uzasadniona ekonomicznie
przed upływem roku od dnia ich nabycia (art. 23).
Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, dokonanie koncentracji przez
przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:
1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy – w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Ochronie
Konkurencji i Konsumentów,
2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę – w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o
Ochronie Konkurencji i Konsumentów,
3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy – w przypadku, o
którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów,
4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy – w przypadku, o którym mowa w art. 13
ust. 2 pkt 4 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów.
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W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch
przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący (art. 94 Ustawy
o Ochronie Konkurencji i Konsumentów).
Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie
miesiąca od dnia jego wszczęcia. W sprawach:
1) szczególnie skomplikowanych,
2) co do których z informacji zawartych w zgłoszeniu zamiaru koncentracji lub innych informacji, w tym
uzyskanych przez Prezesa Urzędu w toku prowadzonych postępowań, wynika, że istnieje uzasadnione
prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji na rynku w wyniku dokonania koncentracji lub
3) wymagających przeprowadzenia badania rynku
– termin zakończenia postępowania ulega przedłużeniu o 4 miesiące (art. 96 i 96a Ustawy o Ochronie Konkurencji i
Konsumentów).
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa UOKiK lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana,
przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania
koncentracji (art. 97 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów).
Prezes UOKiK, zgodnie z art.18-19 Ustawy o Ochronie 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 UOKiK może również w drodze decyzji nałożyć
na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie,
w szczególności do:
1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,
2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie
określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub
nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców,
3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę
pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia
kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa UOKiK. Prezes
UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości, stanowiącej
równowartość do 50 000 000 euro, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie we wniosku, o którym mowa w art.
23 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane,
a także jeśli nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 19 ust. 3 bądź udzielił
nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji (art. 106 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów).
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę
pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość o 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków
sądowych w sprawach z zakresu koncentracji (art. 107 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów).
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję
kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę
pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli
osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji (art. 108 Ustawy o Ochronie Konkurencji i
Konsumentów).
W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji,
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na
warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą
lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie
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może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji (art. 21 Ustawy o Ochronie Konkurencji i
Konsumentów).
W przypadku niewykonania decyzji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji,
dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 K.S.H. Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub
podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego (art. 99 Ustawy o Ochronie
Konkurencji i Konsumentów).
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w
szczególności okoliczności naruszenia przepisów ustawy oraz uprzednie naruszenie przepisów ustawy (art. 111
Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej, o którym mowa w ww.
art. 111, uwzględnia się również okoliczność naruszenia przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (art. 130 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów).
Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji
przedsiębiorstw
Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami, wynikają także z regulacji zawartych w
Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli koncentracji
przedsiębiorców (Dz. UE. L 24/1, zwanego dalej „Rozporządzenie dotyczące Koncentracji”). Rozporządzenie
dotyczące Koncentracji zawiera uregulowania odnoszące się do tzw. Koncentracji o wymiarze wspólnotowym, a więc
obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone progi obrotu towarami i
usługami.
Rozporządzenie dotyczące Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany struktury
własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej
przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:
– zawarciu umowy,
– ogłoszeniu publicznej oferty, lub
– przejęciu większościowego udziału.
Zawiadomienie Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia dotyczącego Koncentracji można również
dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o
wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji.
Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:
– łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 5 000
mln Euro, oraz
– łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego, z co najmniej dwu przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln Euro,
chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych
obrotów, przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym państwie członkowskim.
Koncentracja przedsiębiorstw ma również wymiar wspólnotowy, gdy:
– łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2 500 mln
Euro, oraz
– w każdym, z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln Euro,
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– w

każdym, z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln Euro, z czego łączny obrót co najmniej dwóch
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 mln Euro, oraz
– łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego, z co najmniej dwu przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln Euro,
chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych
obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.
Łączny obrót w rozumieniu Rozporządzenia dotyczącego Koncentracji obejmuje kwoty uzyskane przez
zainteresowane przedsiębiorstwa w poprzednim roku finansowym ze sprzedaży. Uznaje się, że koncentracja nie
występuje w przypadku, gdy instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy
ubezpieczeniowe, których normalna działalność obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami wartościowymi,
prowadzone na własny rachunek lub na rachunek innych, czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w
przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod warunkiem że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych
papierów wartościowych w celu określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem że
wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów,
bądź tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem, że taka sprzedaż następuje w ciągu jednego roku od daty
nabycia.
Zgodnie z wiedzą Emitenta nie istnieją, inne, niż wskazane powyżej ograniczenia w obrocie Akcjami.

4.2.

Cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z
określeniem planowanej wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów
będzie przeznaczona na każdy z wymienionych celów, oraz wskazaniem, czy cele
emisji mogą ulec zmianie

Środki z emisji akcji serii C1 zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności oraz realizację następujących
projektów:
1.

Zakup 100% udziałów spółki DAVINCI Sp. z o.o. z siedzibą w Czernikowie. Cena zakupu została ustalona na
kwotę 4.950.000 złotych. Umowa zakupu zostanie podpisana do dnia 31 października 2017 roku. Spółka
DAVINCI Sp. z o.o. jest spółką celową będącą właścicielem nieruchomości w Czernikowe, gdzie prowadzi
hotel oraz restaurację. Zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 1 lutego 2017 roku sama nieruchomość jest
wyceniona na kwotę 5.018.200 złotych (1229,26 m2 powierzchni użytkowej), w co nie jest wliczone
wyposażenie oraz urządzenia hotelowo-restauracyjne, co znacząco podnosi wartość kompleksowego
zakupu. Hotel dysponuje 10 pokojami, z własnymi łazienkami, klimatyzacją, internetem oraz telewizją, które
umożliwiają nocleg 30 osobom. Restauracja jest dostosowana do przyjmowania ponad 200 gości na raz,
posiada pełne zaplecze gastronomiczne. W budynku znajdują się dwie sale konferencyjne, a w okresie
letnim działa duży ogródek przy restauracji. Obiekt posiada parking na 50 samochodów. Wycena spółki
DAVINCI Sp. z o.o. została załączona w pkt. 7.2.5

2.

Zakup 100% udziałów spółki Casa Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Cena zakupu została ustalona na kwotę
1.050.000 złotych. Umowa zakupu zostanie podpisana do dnia 31 października 2017 roku. Spółka Casa Sp. z
o.o. jest spółką celową, która jest właścicielem nieruchomości w Toruniu przy ulicy Podmurnej. Budynek
użytkowy, dawne kino, znajduje się na terenie zespołu staromiejskiego najwyższych wartości zabytkowych i
historycznych, uznanego za pomnik historii, wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturalnego
UNESCO, jednakże sam obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków. Budynek oddalony jest o parędziesiąt
metrów od głównego deptaku miasta, ma powierzchnię 188 m2. Wartość budynku według wyceny z dnia 19
grudnia 2016 roku wynosiła 1.057.000 zł. Od czasu wyceny został wykonany projekt architektoniczny
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przebudowy uzgodniony z konserwatorem zabytków, także zostały poczynione znaczne prace
modernizacyjno-remontowe mające na celu dostosowanie budynku do użytku komercyjnego, co znacząco
podnosi wartość nieruchomości w stosunku do wartości z wyceny. Wycena spółki DAVINCI Sp. z o.o. została
załączona w pkt. 7.2.3
3.

Zakup 100% udziałów spółki Casas Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Cena zakupu została ustalona na kwotę
483.000 złotych. Cena została ustalona na podstawie wyceny nieruchomości z dnia 5 kwietnia 2017 roku.
Umowa zakupu zostanie podpisana do dnia 31 października 2017 roku. Spółka Casas Sp. z o.o. jest spółką
celową, która jest właścicielem 7 działek gruntu. Działki mają powierzchnię od 1000 m2 do 1438 m2. Działki
zlokalizowane są ok 8 km od granicy Torunia, zlokalizowane są w sąsiedztwie gminnej drogi asfaltowej.
Działki są niezabudowane, o regularnych kształtach zbliżonych do kwadratu, o równym ukształtowaniu
terenu. Otoczenie stanowi zabudowa jednorodzinna oraz pola uprawne. Z uwagi na lokalizację oraz wielkość
należy uznać je jako bardzo atrakcyjne na rynku nieruchomości. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łysomice - przedmiotowe działki znajdują się na
obszarze o funkcji pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, dla obszaru działek nie ma
sporządzonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Wycena spółki DAVINCI Sp. z o.o.
została załączona w pkt. 7.2.4

4.

Zakup pakietu przekraczającego 50% udziałów Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego "Nafta-Trans" Sp. z
o.o. z siedzibą w Pile. Określenie dokładnych kwot oraz wielkości zakupu będzie uzależnione od wyceny
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Nafta-Trans" Sp. z o.o. przez uprawniony podmiot zewnętrzny, a
także od możliwości Emitenta. Spółka Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Nafta-Trans" Sp. z o.o. jest
jednym z liderów branży transportowej i dźwigowej w Północnej Wielkopolsce. Posiada żurawie o udźwigu
od 12 do 120 ton, ciągniki samochodowe, naczepy niskopodwoziowe, wywrotki, pługosolarki, koparki,
spycharki, a także samochody dostawcze do 3,5 tony. Podmiot ten posiada również warsztat samochodów
osobowych, warsztat samochodów ciężarowych, wulkanizację, stację kontroli pojazdów oraz własną
brygadę budowlano-montażową. Zakup jest zgodny ze strategią Emitenta, gdzie Emitent wskazał
rozpoczęcie działalności w branżach perspektywicznych. Budownictwo a z nim związany transport bliski
(żurawie), a także specjalistyczny transport drogowy w najbliższych będą w fazie znacznego rozwoju. Zakup
ma zostać sfinansowany ze środków własnych, Emitent bierze pod uwagę również przeznaczanie środków
pozyskanych z emisji akcji serii C1, w przypadku jeśli wszystkie uzyskane środki nie zostaną przeznaczone na
zakup nieruchomości, zgodnie z przedstawionym "Harmonogramem planowanych działań i inwestycji w
ramach nowej strategii". W zależności od wyceny, a także dalszych rozmów Zarząd bierze pod uwagę
zwiększenie przewidywalnej wysokości wartości inwestycji w tą działalność. Wartość jednego udziału o
wartości nominalnej 500 zł została określona na kwotę 1 000 zł na podstawie kapitałów własnych
wynoszących 3,1 mln zł oraz faktu że znaczna cześć aktywów trwałych spółki ma wartość rynkową znacznie
wyższą niż wartość księgowo. Łączna liczba udziałów spółki wynosi 4058 udziały.

Na obecnym etapie ze względu na brak wiedzy jaką kwotę uda się Emitentowi pozyskać z emisji akcji serii C1 Spółka
nie jest wstanie określić czy wszystkie wskazane powyżej inwestycje zostaną zrealizowane a przy braku pozyskania
pełnej kwoty z emisji które zostaną zrealizowane.
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4.3.

Łączne i w podziale na tytuły określenie kosztów, jakie zostały zaliczone do
szacunkowych kosztów emisji

Według szacunków Zarządu Emitenta koszt Publicznej Oferty wyniesie szacunkowo 100.000,00 zł, w tym:
- przygotowania i przeprowadzenia oferty: 70 000,00 zł
- wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł
- sporządzenia publicznego memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 30.000,00 zł
- promocji oferty: 0,00 zł

4.4.

Określenie podstawy prawnej emisji Akcji

4.4.1.

Organ uprawniony do podjęcia decyzji o emisji Akcji

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji Akcji jest Walne Zgromadzenie.

4.4.2.

Data i forma podjęcia decyzji o emisji Akcji

Akcje są emitowane na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 września 2017 r w
sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z
jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C1 z prawem
poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta) w ramach oferty publicznej, zmiany Statutu
Spółki, ubiegania się o wprowadzenie jednostkowych praw poboru (JPP), praw do akcji (PDA) oraz akcji serii C1 do
Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. oraz ich dematerializacji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych S.A.
Treść uchwały:
Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 września 2017 roku
w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z
jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C1 z prawem
poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta) w ramach oferty publicznej, zmiany Statutu
Spółki, ubiegania się o wprowadzenie jednostkowych praw poboru (JPP), praw do akcji (PDA) oraz akcji serii C1 do
Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. oraz ich dematerializacji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych S.A.
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Letus Capital S. A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na
podstawie art. 430 § 1 k.s.h., art. 431 § 4 k.s.h., art. 431 § 1, § 2 pkt 2, § 7 k.s.h. art. 432 § 1 i 2 k.s.h., art. 433 § 1,
k.s.h., art. 436 k.s.h, art. 455 § 1 k.s.h. oraz art. 457 § 1 pkt 1 k.s.h., postanawia, co następuje:
§1
5. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.600.200,00 zł (jeden milion sześćset tysięcy dwieście złotych) , tj. z
kwoty 1.778.000,00 zł (milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 0/00) do kwoty 177.800,00 zł (sto
siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych).
6. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z 1,00 zł
(jeden złoty) do 0,10 zł (dziesięciu groszy).
7. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest:
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1) przeniesienie kwoty uzyskanej z obniżenia kapitału zakładowego na kapitał rezerwowy, który zostanie
wykorzystany do pokrycia straty z lat ubiegłych oraz
2) określenie wartości nominalnej jednej akcji w takiej wysokości, która umożliwi emitowanie akcji nowych emisji po
cenie emisyjnej związanej z wyceną rynkową akcji Spółki.
8. Obniżenie następuje bez uiszczenia jakichkolwiek spłat, zwrotu wkładów ani wypłaty wynagrodzenia na rzecz
akcjonariuszy Spółki.
§2
Tworzy się osobny kapitał rezerwowy i przelewa całą kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości
1.600.200,00 zł (jednego miliona sześciuset tysięcy dwustu złotych) na kapitał rezerwowy. Kapitał rezerwowy może
być wykorzystany jedynie na pokrycie strat Spółki.
§3
1. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego, dokonanym na podstawie § 1 niniejszej uchwały, podwyższa się
kapitał zakładowy Spółki w trybie art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w ramach oferty publicznej o kwotę
nie niższą, niż 1.600.200,00 zł (jeden milion sześćset tysięcy dwieście złotych) i nie wyższą, niż 6.578.600,00 zł (sześć
milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych), z kwoty kapitału zakładowego obniżonego na
podstawie § 1 niniejszej uchwały, tj. 177.800,00 zł (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych) do kwoty nie
niższej, niż 1.778.000,00 zł (jeden milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) i nie wyższej, niż
6.756.400,00 zł (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych)).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się poprzez emisję nie mniej, niż
16.002.000 (szesnaście milionów dwa tysiące) i nie więcej, niż 65.786.000 (sześćdziesiąt pięć milionów siedemset
osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
każda.
3. Cena emisyjna 1 (jednej) akcji serii C1 wynosi 0,15 zł (piętnaście groszy).
4. Akcje serii C1 uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.
5. Akcje serii C1 będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne przywileje ani ograniczenia.
6. Akcje serii C1 zostaną objęte wyłącznie za wkłady pieniężne.
7. Wkłady pieniężne zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
8. Emisja akcji serii C1 zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji zamkniętej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 k.s.h. w
ramach oferty publicznej, poprzez zaoferowanie akcji akcjonariuszom, którym służy prawo poboru.
9. Dzień prawa poboru ustala się na 25 września 2017 roku.
10. Za każdą akcję Spółki, posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno
prawo poboru, przy czym każde prawo poboru uprawnia do objęcia 37 akcji serii C1. W przypadku, gdy wyliczona na
tej podstawie ilość akcji serii C1 nie będzie liczbą całkowitą, zaokrągla się ją w dół do najbliższej liczby całkowitej.
11. Akcje serii C1 będą miały formę zdematerializowaną, w związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich działań zmierzających do zawarcia z Krajowym Depozytem
Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem będzie rejestracja
akcji serii C1, jednostkowych praw poboru (JPP) oraz praw do akcji (PDA) w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
12. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie jednostkowych praw poboru (JPP), praw do akcji (PDA)
oraz akcji serii C1 do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. i upoważnia oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych dla
realizacji tego celu działań.
§4
3. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego z jednoczesnym jego podwyższeniem zmienia się § 7 pkt 1 oraz § 7
pkt 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
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„§7.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej, niż 1.778.000,00 zł (milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy
złotych) i nie więcej, niż 6.756.400,00 zł (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych)) i
dzieli się na nie mniej niż 17.780.000 (siedemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż
67.564.000 (sześćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji na okaziciela o wartości
nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 889.000 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A1,
b) 889.000 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B1.
c) nie mniej, niż 16.002.000 (szesnaście milionów dwa tysiące) i nie więcej, niż 65.786.000 (sześćdziesiąt pięć
milionów siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii C1.
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).”
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę
Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w związku z obniżeniem i
podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, z tym zastrzeżeniem, że Rada Nadzorcza zobowiązana jest do
wprowadzenia do statutu i jego tekstu jednolitego odpowiednich zmian w § 7 pkt 1 oraz 2 ab initio oraz § 7 pkt. 1 lit.
c tak, aby tekst jednolity uwzględniał liczbę akcji serii C1 oraz ostateczną wysokość kapitału zakładowego ustaloną
przez Zarząd na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 k.s.h. w związku z art. 431 § 7 k.s.h.
§5
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich
niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z obniżeniem i
podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii C1, w tym w szczególności do określenia
terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji.
§6
Do obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego oraz utworzenia kapitału zakładowego dojdzie tylko wówczas,
jeżeli w ramach wykonania prawa poboru i ewentualnym przydziale na zasadzie art. 436 § 4 k.s.h. objętych zostanie
co najmniej 16.002.000 (szesnaście milionów dwa tysiące) akcji.”
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną
uchwałą nr 6.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwała nr 6 oddanych zostało z 548.995
(pięciuset czterdziestu ośmiu tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu pięciu) akcji stanowiących 30,87 % (trzydzieści i
osiemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 548.995 (pięćset czterdzieści osiem
tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 3 i głosów „wstrzymujących się” nie
oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 została przez Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.

4.5.

Wskazanie, czy ma zastosowanie prawo pierwszeństwa do objęcia akcji przez
dotychczasowych akcjonariuszy oraz określenie przyczyn wyłączeń lub ograniczeń
tego prawa

Akcje serii C1 zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Emitenta. Za każdą akcję Spółki serii A1 i B1,
posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru, przy czym każde
prawo poboru uprawnia do objęcia 37 akcji serii C1. W przypadku, gdy wyliczona na tej podstawie ilość akcji serii C1
nie będzie liczbą całkowitą, zaokrągla się ją w dół do najbliższej liczby całkowitej.

MEMORANDUM INFORMACYJNE LETUS CAPITAL S.A. DLA AKCJI SERII C1

44

Nieobjęte przez akcjonariuszy akcje serii C1 w ramach prawa poboru w terminie jego wykonania, Zarząd Spółki
przydzieli z uwzględnieniem art. 436 K.S.H.
Emisja akcji serii C1 zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji zamkniętej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 k.s.h. w
ramach oferty publicznej, poprzez zaoferowanie akcji akcjonariuszom, którym służy prawo poboru.
Dniem prawa poboru jest dzień 25 września 2017 r.

4.6.

Oznaczenie dat, od których oferowane akcje mają uczestniczyć w dywidendzie, ze
wskazaniem waluty, w jakiej wypłacana będzie dywidenda

Akcje serii C1 uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku Spółki, jaki przeznaczony będzie do
podziału za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r. na równi z pozostałymi akcjami Spółki.
Akcje serii C1 są tożsame w prawie do dywidendy z pozostałymi akcjami Emitenta, czyli akcjami serii A1 i B1
Dywidenda będzie wypłacana w polskich złotych – PLN.
Akcje serii C1 nie są uprzywilejowane co do dywidendy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Letus Capital S.A. Uchwałą nr 7 z dnia 30 czerwca 2017 r. postanowiło pokryć stratę
za rok 2016 w kwocie 1.200.778,61 zł (jednego miliona dwustu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu ośmiu złotych i
sześćdziesięciu jeden groszy) z przychodów okresów przyszłych.

4.7.

Wskazanie praw z oferowanych Akcji, sposobu oraz podmiotów uczestniczących w ich
realizacji, w tym wypłaty przez Emitenta świadczeń pieniężnych, a także zakresu
odpowiedzialności tych podmiotów wobec nabywców oraz Emitenta

4.7.1.

Prawa majątkowe związane z akcjami Emitenta

Prawo do zbycia akcji
Zgodnie z art. 337 § 1 K.S.H. akcje są zbywalne. W statucie Emitenta nie zawarto żadnych zapisów ograniczających to
prawo. Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w
4
Walnym Zgromadzeniu Spółki (record date) a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki (art. 406 K.S.H.).
Prawo do udziału w zysku Spółki, tj. prawo do dywidendy
Akcjonariusze Emitenta, na mocy art. 347 § 1 K.S.H. mają prawo do udziału w zysku Spółki wykazanym w jej
sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne
Zgromadzenie Spółki do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela
się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne
Zgromadzenie.
Akcje serii C1 nie są akcjami uprzywilejowanymi, co do dywidendy.
Zgodnie z art. 348 § 3 K.S.H. dzień dywidendy, może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o jej wypłacie lub w
okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały, z zastrzeżeniem, że należy uwzględnić terminy,
które zostały określone w regulacjach KDPW.
Zgodnie z art. 395 K.S.H. organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o
wypłacie dywidendy, jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które powinno odbyć się w terminie sześciu
miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (art. 395 § 1 K.S.H.). Statut Emitenta nie przewiduje żadnego
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uprzywilejowania dla akcji serii C1. Tym samym stosuje się zasady ogólne opisane powyżej. Warunki odbioru
dywidendy ustalane są zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych. Regulacje w tym
zakresie zawiera Dział 2 Tytułu czwartego Szczegółowych Zasad Działania KDPW.
Prawo do wypłaty dywidendy, jako roszczenie majątkowe nie wygasa i nie może być wyłączone, jednakże podlega
przedawnieniu.
Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji już posiadanych, tj. prawo poboru
Prawo to przysługuje akcjonariuszom na podstawie art. 433 § 1 K.S.H. W przypadku nowej emisji akcjonariusze
Emitenta mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji (prawo
poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje
Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. W interesie Spółki, zgodnie z przepisami 433 § 2 K.S.H., po
spełnieniu określonych kryteriów Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa
poboru akcji Spółki w całości lub części.
Dla pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru konieczne jest zapowiedzenie wyłączenia prawa poboru w porządku
obrad Walnego Zgromadzenia. Uchwała w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dla swojej ważności wymaga
większości 4/5 głosów (art. 433 § 2 K.S.H.).
Większość 4/5 głosów nie jest wymagana w przypadku, kiedy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego
stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem ich
oferowania akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale.
Większość 4/5 nie jest również wymagana w przypadku, kiedy uchwała stanowi, iż akcje nowej emisji mogą być
objęte przez subemitenta w przypadku, kiedy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub
wszystkich oferowanych im akcji (art. 433 § 3 K.S.H.).
Prawo do udziału w majątku pozostałym po przeprowadzeniu likwidacji spółki akcyjnej
W ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągając jej
wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na spółce i upłynnić majątek spółki (art. 468 § 1 K.S.H.). W myśl art.
474 § 1 K.S.H., podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie
może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.
Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosowanie do art. 474 § 2 K.S.H., dzieli się
pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy
spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i wartość
posiadanych przez niego akcji. Statut Emitenta nie przewiduje uprzywilejowania w przedmiotowym zakresie.
Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na Akcjach
Akcje mogą być przedmiotem zastawu lub prawa użytkowania ustanowionego przez ich właściciela. Zgodnie z art.
340 § 3 K.S.H. prawo głosu z akcji spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, przysługuje
akcjonariuszowi (w sytuacji, gdy w ten sposób obciążone akcje są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w
domu maklerskim lub banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych).
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4.7.2.

Prawa korporacyjne związane z akcjami Emitenta

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki
Na podstawie art. 412 § 1 K.S.H. akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku
uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje
prawo głosu, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej przysługuje, jeżeli są wpisani do
księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 406 § 1 K.S.H.). Akcje na
okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce, co
najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem (art. 406 § 2
K.S.H.).
1

Zgodnie z art. 406 K.S.H. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej przysługuje jedynie
osobom, które posiadały akcje Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia oraz zgłosiły żądanie
wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie wcześniej niż po
ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji
3
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 406 § 1 K.S.H.).
Na podstawie żądania wydawane jest imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZ dla akcjonariusza.
Następnie przedmiotowe zaświadczenie przekazywane jest przez podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych akcjonariusza do KDPW w celu sporządzenia przez KDPW i przekazania spółce publicznej zbiorczego
wykazu uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z tytułu posiadanych na dzień rejestracji
uczestnictwa zdematerializowanych akcji spółki publicznej.
3

Na podstawie art. 406 K.S.H. akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w
walnym zgromadzeniu (na szesnaście dni przed datą WZ) i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.
Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie
inwestycyjnej.
Prawo głosu
Z każdą akcją serii C1 Emitenta, związane jest prawo do wykonywania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu
Emitenta.
Zgodnie z art. 412 § 1 K.S.H. akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
1
osobiście lub przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 412 § 2 K.S.H. w spółce publicznej głos może być oddany przez
pełnomocnika. Pełnomocnictwo takie powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, lub w postaci
elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3

Zgodnie z art. 411 K.S.H. akcjonariusz może głosować oddzielnie z każdej z posiadanych akcji (split voting), jak
również, jeżeli uregulowania wewnętrzne Spółki (w ramach regulaminu Walnego Zgromadzenia) przewidują taką
możliwość to akcjonariusz Spółki może oddać głos drogą korespondencyjną. Statut Spółki może dopuszczać
możliwość udziału akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
5
(art. 406 § 1 K.S.H.).
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Prawo żądania sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Zgodnie z art. 410 § 1 K.S.H., niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy sporządzić
listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji
Emitenta, które każdy z tych uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Lista ta winna być podpisana przez
Przewodniczącego i przedłożona do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 410 § 2 K.S.H. na wniosek akcjonariuszy posiadających, co najmniej 10% kapitału zakładowego
reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu
komisję, złożoną z co najmniej 3 osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz do złożenia wniosku
o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw
Zgodnie z art. 400 § 1 K.S.H. akcjonariusz bądź akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% kapitału zakładowego
Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia bądź umieszczenia w porządku obrad
określonych spraw. Żądanie takie akcjonariusz powinien złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej, co
najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od
dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane akcjonariuszowi
przysługuje prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego Emitenta o upoważnienie do zwołania Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia. Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej materii.
Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zgodnie z art. 399 § 3 K.S.H. akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 50% kapitału zakładowego lub co najmniej
50% ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Akcjonariusze wyznaczają
przewodniczącego tego zgromadzenia.
Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Na podstawie art. 401 § 1 K.S.H. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 5% kapitału zakładowego
mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie może
być zgłoszone w formie elektronicznej. Powinno ono być zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed
wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
proponowanego punktu porządku obrad.
Prawo zgłaszania projektów uchwał
Na mocy art. 401 § 5 K.S.H. każdy akcjonariusz ma prawo podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego
zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 K.S.H.).
Prawo żądania zarządzenia tajnego głosowania
Zgodnie z art. 420 § 2 K.S.H. każdy z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu ma
prawo zażądać zarządzenia tajnego głosowania, tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o
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odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w
sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy
obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu. Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych
postanowień w tej materii.
Prawo żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia
Spółki
Każdy akcjonariusz jest uprawniony do wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad
najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z art. 407 § 2 K.S.H. Wniosek taki należy złożyć do Zarządu Spółki.
Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Na podstawie art. 385 § 3-6 K.S.H. wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi
grupami na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną piąta
kapitału zakładowego Emitenta, nawet gdy Statut Spółki przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej.
Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu te część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji
reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną
grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków
Rady Nadzorczej (art. 385 § 5 K.S.H.). Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę
akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym
uczestniczą wszyscy akcjonariusze Emitenta, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady
Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 6 K.S.H.).
Prawo do zgłoszenia wniosku w sprawie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej powołania
rewidenta ds. szczególnych
Na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej,
posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania
przez biegłego (rewident do spraw szczególnych), na koszt Spółki, określonego zagadnienia związanego z
utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw. Mogą oni w tym celu żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia Emitenta.
W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wyżej opisanego wniosku
wystosowanego przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, albo podejmie ją z naruszeniem wymogów formalnych
uchwały opisanych w art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, wnioskodawcy mogą w terminie 14 dni od dnia
podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta ds.
szczególnych (art. 85 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej).
Prawo żądania udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących Spółki
Stosownie do art. 428 § 1 K.S.H. akcjonariusz może zgłosić w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia żądanie
udzielenia przez Zarząd podczas obrad Walnego Zgromadzenia informacji dotyczących Emitenta, jeżeli udzielenie
takich informacji przez Zarząd jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2
K.S.H. Zarząd powinien w określonych wypadkach odmówić udzielenia informacji. Ponadto zgodnie z art. 428 § 5
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K.S.H. w uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić akcjonariuszowi Spółki żądanej przez niego informacji na
piśmie nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.
W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji
dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie. Jeżeli udzielenie odpowiedzi na
pytanie akcjonariusza mogłoby wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązaną lub spółce lub spółdzielni zależnej, w
szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, Zarząd
Spółki odmawia udzielenia informacji (art. 428 § 2 oraz § 6 K.S.H.).
Zgodnie z art. 6 § 4 i § 5 K.S.H. akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także prawo do żądania, aby spółka handlowa
będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na piśmie, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub
zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) K.S.H. wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej
akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może
żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jakie posiada spółka
handlowa, w tym także, jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami.
Akcjonariuszom przysługuje ponadto szereg praw związanych z dokumentacją Emitenta. Najważniejsze z nich to:




prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 § 7 K.S.H.);



prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy
akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, prawo do żądania wydania odpisu
wniosków w sprawach objętych porządkiem walnego zgromadzenia, prawo do żądania przesłania listy
akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407
1
§ 1, § 1 i 2 K.S.H.);



prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania
poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 K.S.H.);



prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta
(art. 505, 540 i 561 K.S.H.).

prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego
wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 § 4 K.S.H.);

Prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji
Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji ma prawo do złożenia wniosku do sądu
rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o których mowa w art. 428 § 1 K.S.H. (art. 429 § 1
K.S.H.) lub o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym
Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 4 K.S.H. (art. 429 § 2 K.S.H.).
Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki
W przypadku, gdy uchwała jest sprzeczna ze statutem Spółki bądź dobrymi obyczajami i godzi w interesy Emitenta
lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza stosownie do art. 422 § 1 K.S.H., akcjonariusz może wytoczyć przeciwko
Spółce powództwo o uchylenie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenia Spółki. Do wystąpienia z powództwem
uprawniony jest:
 zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,
 akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia, a po jej podjęciu zażądał
zaprotokołowania swojego sprzeciwu,
 akcjonariusz bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
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akcjonariusz, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku wadliwego
zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego
Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 424 § 2 K.S.H. w przypadku spółki publicznej powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia
należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości o uchwale, nie później jednak
niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które wyrządziły
szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 K.S.H.)
W przypadku wyrządzenia szkody Emitentowi przez członków organów statutowych Spółki lub inną osobę każdy
akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub w podziale majątku, może wnieść pozew o
naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi, a osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się w
takiej sytuacji na uchwałę Walnego Zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez Emitenta
zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie, jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej mu
szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.
Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusze, uprawnieni do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, mogą
również na mocy art. 425 § 1 K.S.H. wystąpić przeciwko Spółce z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały
Walnego Zgromadzenia Spółki sprzecznej z ustawą. Powództwo takie powinno być wniesione w terminie trzydziestu
dni od dnia ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia
uchwały przez Walne Zgromadzenie.
Prawo do żądania wydania świadectwa depozytowego i imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu
Zgodnie z art. 328 § 6 K.S.H. akcjonariuszom spółki publicznej, posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta
przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący
rachunek papierów wartościowych oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu Spółki.
Akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje natomiast roszczenie o wydanie
dokumentu akcji. Roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują akcjonariusze posiadający akcje Emitenta, które
nie zostały zdematerializowane.

4.8.

Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w
przyszłości

Zgodnie z art. 395 K.S.H. organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu) oraz o wypłacie
dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego
roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala w uchwale o podziale zysku za ostatni rok obrotowy
wysokość dywidendy, dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy (art. 348 §3 K.S.H.).
Emitent dotychczas nie wypłacał dywidendy. W przyszłości podejmowanie uchwał w zakresie wypłaty dywidendy
będzie uzależnione od wielu okoliczności, w tym w szczególności od: osiąganych zysków i płynności finansowej
Emitenta i jego grupy kapitałowej. Możliwe, że Emitent będzie zawierał w przyszłości umowy kredytowe zawierające
postanowienia ograniczające albo zakazujące wypłatę dywidendy przez Emitenta w określonych sytuacjach. Podjęcie
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decyzji o wypłacie dywidendy nie będzie w takich okolicznościach proponowane przez Zarząd, gdyż mogłoby to
stanowić naruszenie umowy kredytowej, a w konsekwencji prowadzić do żądania banku spłaty tego kredytu przez
Emitenta. Decyzję o przeznaczeniu zysku będzie podejmować corocznie WZA. Emitent wskazuje, że jego zamiarem w
najbliższych 2 latach jest nie dokonywanie wypłaty dywidendy.

4.9.

Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i
obrotem Akcjami, w tym wskazanie płatnika podatku

W Memorandum Informacyjnym zostały opisane jedynie ogólne zasady opodatkowania dochodów związanych z
posiadaniem akcji. Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych odpowiedzi powinni skorzystać z porad
świadczonych przez doradców podatkowych.
Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa się według
następujących zasad, określonych przez przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym Od Osób Fizycznych:




podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy,



podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym
Od Osób Fizycznych),



płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę podatku z przypadającej do
wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla płatnika urzędu skarbowego. Zgodnie ze
stanowiskiem Ministerstwa Finansów, sformułowanym w piśmie z dnia 5 lutego 2002 r. skierowanym do
KDPW, płatnikiem tym jest biuro maklerskie prowadzące rachunek papierów wartościowych osoby fizycznej,
której wypłacana jest dywidenda.

przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art.
27 Ustawy o Podatku Dochodowym Od Osób Fizycznych (art. 30a ust. 7 Ustawy o Podatku Dochodowym Od
Osób Fizycznych),

Opodatkowanie osób fizycznych w związku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie papierów wartościowych
Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych,
w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia akcji oraz z tytułu objęcia akcji za
wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi
19% uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym Od Osób Fizycznych). Wyjątkiem od
przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych
oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami
opodatkowanymi na zasadach ogólnych (ust. 5).
Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym Od Osób Fizycznych, jest osiągnięta w
roku podatkowym:
 różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a
kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt.
38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14,
 różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o
których mowa w art. 3 pkt. 1b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania
przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a,
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różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów
finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na
podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a,
różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami
uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38 c,
różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a a kosztami uzyskania
przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e,



różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki kapitałowej powstałej w
wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową a
kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1ł.
Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust.
1a pkt. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym Od Osób Fizycznych, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym m.in.
z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów
finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach
mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo
wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego
zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy o Podatku Dochodowym Od
Osób Fizycznych).
Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym Od Osób Fizycznych zastosowanie stawki podatkowej,
wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod
warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą
dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji podatkowej.
Opodatkowanie dochodów osób prawnych
Ustawa o Podatku Dochodowym Od Osób Prawnych w przepisie art. 10 ust. 1 definiuje pojęcie „dochodu z udziału w
zyskach osób prawnych”. Stosownie do zawartej tam regulacji dochodem z udziału w zyskach osób prawnych, z
zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b Ustawy Podatku Dochodowym Od Osób Prawnych, jest dochód faktycznie
uzyskany z akcji, w tym m.in.: dochód z umorzenia akcji, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby
prawnej, dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, dochód stanowiący równowartość kwot
przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej, wartość niepodzielonych zysków w spółce w
przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną.
Wskazać należy, iż zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 3 i 3 a Ustawy Podatku Dochodowym Od Osób Prawnych do
przychodów z tytułu umorzenia akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w
celu umorzenia tych akcji oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki, nie zalicza się kwot w tej
części, która stanowi koszt nabycia bądź objęcia, odpowiednio, umarzanych lub unicestwianych w związku z
likwidacją akcji. Dochody (przychody) z powyższych źródeł, ewentualnie po pomniejszeniu o kwoty niestanowiące
przychodów, określone w art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy Podatku Dochodowym Od Osób Prawnych, opodatkowane są,
zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Podatku Dochodowym Od Osób Prawnych, zryczałtowanym podatkiem w wysokości
19% uzyskanego przychodu.
Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne
Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według następujących zasad, określonych w
Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych:
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podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w
zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w
wysokości 19% uzyskanego przychodu
zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału
w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółek, które łącznie
spełniają następujące warunki (art. 22 ust. 4 Ustawy Podatku Dochodowym Od Osób Prawnych):
1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest
spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych, o których mowa w pkt. 1, jest spółka podlegająca w Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym
niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od
całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
3) spółka, o której mowa w pkt. 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale
spółki, o której mowa w pkt. 1,
4) spółka o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem
dochodowym od całości swoich dochodów, bez względy na źródło ich osiągania.

Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w pkt. 3,
nieprzerwanie przez okres dwóch lat (ust. 4a).
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów
(akcji), w wysokości określonej w pkt. 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby
prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych
dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej
w pkt. 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w pkt. 2, jest obowiązana do zapłaty podatku,
wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych powyżej w wysokości 19% dochodów
(przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki
nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia (ust. 4b).
Płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę ryczałtowanego podatku dochodowego
z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla podatnika urzędu skarbowego (art. 26
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
Opodatkowanie osób prawnych w związku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie papierów wartościowych
Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy
przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży papierów wartościowych, a kosztami uzyskania przychodu, czyli
wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie papierów wartościowych. Dochód ze sprzedaży papierów
wartościowych łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
Zgodnie z art. 25 Ustawy Podatku Dochodowym Od Osób Prawnych, osoby prawne, które sprzedały papiery
wartościowe, zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej, co miesiąc deklaracji
podatkowej o wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania na
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rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku roku
podatkowego. Zaliczka obliczana jest, jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od
początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku.
Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6-7
Ustawy Podatku Dochodowym Od Osób Prawnych.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy Podatku Dochodowym Od Osób Prawnych stawki podatkowej, wynikającej z umów
zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem
przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw.
Certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji podatkowej.
Opodatkowanie dochodów (przychodów) podmiotów zagranicznych
Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku u źródła w wysokości 19% przychodu spoczywa na podmiocie
prowadzącym rachunek papierów wartościowych podmiotu zagranicznego w przypadku, gdy kwoty związane z
udziałem w zyskach osób prawnych wypłacane są na rzecz inwestorów zagranicznych, którzy podlegają w Polsce
ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli:
1) osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (art. 3 ust. 2
Ustawy Podatku Dochodowym Od Osób Prawnych) i
2) osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (art. 3 ust. 2a
Ustawy Podatku Dochodowym Od Osób Fizycznych).
Jednak zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w
zyskach Emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być zmienione postanowieniami umów o
unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i krajem miejsca siedziby lub
zarządu osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej.
W przypadku, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania dochodów
osiąganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wiążące są postanowienia tej umowy i
wyłączają one stosowanie przywołanych powyżej przepisów polskich ustaw podatkowych.
Jednakże, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy Podatku Dochodowym Od Osób Prawnych, zastosowanie stawki podatku
wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku
zgodnie z taką umową jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów
podatkowych uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ
administracji podatkowej. W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy Podatku Dochodowym Od
Osób Fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu
opodatkowaniu albo niepobranie podatku jest możliwe, pod warunkiem uzyskania od podatnika certyfikatu
rezydencji.
Artykuł 22 ust. 4 Ustawy Podatku Dochodowym Od Osób Prawnych zwalnia się od podatku dochodowego dochody
(przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie
następujące warunki:
1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca
siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych, o których mowa w pkt. 1, jest spółka podlegająca w Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do
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3)
4)

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
spółka, o której mowa w pkt. 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o
której mowa w pkt. 1,
spółka o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od
całości swoich dochodów, bez względy na źródło ich osiągania.

Zwolnienie to ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w pkt. 3,
nieprzerwanie przez okres dwóch lat.
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów
(akcji), w wysokości określonej w pkt. 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby
prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych
dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej
w pkt. 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w pkt. 2, jest obowiązana do zapłaty podatku,
wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych powyżej w wysokości 19% dochodów
(przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki
nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.
Emitent bierze odpowiedzialność za potrącenie podatków u źródła, w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w tym umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, wypłacane przez niego na rzecz inwestorów
zagranicznych kwoty dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegają
opodatkowaniu w Polsce.
Podatek od spadków i darowizn
Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny,
praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów wartościowych, podlega
opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli:



w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był obywatelem
polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub



prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa lub
powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą i
obdarowanym..
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Art. 9 pkt. 9 Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2016 poz. 223)
stanowi, iż zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych będących
instrumentami finansowymi:
a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,
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d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne,
jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego.
Definicja obrotu zorganizowanego zawarta w art. 3 pkt 9 Ustawy o Obrocie, przez obrót zorganizowany rozumie
obrót papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na rynku regulowanym albo w Alternatywnym Systemie Obrotu. W związku, z powyższym obrót
instrumentami finansowymi Emitenta jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych.
W innych przypadkach, zbycie praw z papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności
cywilnoprawnych w wysokości 1 % wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b
Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych). W takiej sytuacji, zgodnie z art. 4 pkt. 1 Ustawy o Podatku od
Czynności Cywilnoprawnych, kupujący zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych.
Odpowiedzialność płatnika podatku
Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2015 poz. 613 z
późn. zm.) płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i
wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu – odpowiada za podatek niepobrany lub podatek
pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem (§ 3). Odpowiedzialność ta jest
niezależna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli
odrębne przepisy stanowią inaczej albo, jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika (§ 5).

4.10.

Wskazanie stron umów o subemisję usługową lub inwestycyjną oraz istotnych
postanowień tych umów, w przypadku gdy Emitent zawarł takie umowy

Emitent nie zawarł żadnych umów w o subemisję usługową ani subemisję inwestycyjną w ramach emisji Akcji.

4.11.
1.

Określenie zasad dystrybucji oferowanych Akcji

osoby, do których kierowana jest oferta

Akcje serii C1 zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Emitenta proporcjonalnie do liczby
posiadanych przez nich akcji Emitenta serii A1 i B1 w taki sposób, że na każdą posiadaną akcję Emitenta serii A1 i B1
przypadać będą do objęcia 37 (trzydzieści siedem) nowych akcji serii C1. Nieobjęte przez akcjonariuszy akcje serii C1
w ramach prawa poboru w terminie jego wykonania, Zarząd Spółki przydzieli z uwzględnieniem art. 436 K.S.H.
Objęcie akcji serii C1 nastąpi w trybie art. 431 § 2 pkt 2 K.S.H. w drodze subskrypcji zamkniętej skierowanej do
akcjonariuszy, którym służy prawo poboru. Dniem prawa poboru jest dzień 25 września 2017 r.
Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 4 K.S.H. akcje, które nie zostały objęte w trybie realizacji prawa poboru i
składania zapisów dodatkowych, zarząd ich Emitenta przydziela według własnego uznania, jednak po cenie nie
niższej niż cena emisyjna. W związku z powyższym, jeżeli nie wszystkie akcje serii C1 zostaną objęte w trybie realizacji
prawa poboru i składania zapisów dodatkowych, Zarząd może zwrócić się do wytypowanych według własnego
uznania inwestorów z propozycją złożenia zapisu na nie objęte akcje serii C1. W ofercie publicznej akcji serii C1 nie
występuje podział na transze.
2.

terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży

07 listopada 2017 roku – rozpoczęcie przyjmowanie zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych;
21 listopada 2017 roku – zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych;
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30 listopada 2017 roku – przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w Zapisach
Dodatkowych;
01 grudnia 2017 roku – rozpoczęcie przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa
Poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie
Zarządu Emitenta;
07 grudnia 2017 roku – zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa
Poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie
Zarządu Emitenta;
08 grudnia 2017 roku – przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta.

W przypadku udostępnienia przez Spółkę po rozpoczęciu subskrypcji aneksu do Memorandum Informacyjnego
dotyczącego zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału akcji serii C1, o których Spółka
powzięła wiadomość przed tym przydziałem, Emitent dokona odpowiedniej zmiany terminu przydziału akcji serii C1
tak, aby inwestorzy, którzy złożyli zapisy na akcje serii C1 przed udostępnieniem aneksu do Memorandum
Informacyjnego, mogli uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów w terminie 2 dni roboczych od dnia
udostępnienia przedmiotowego aneksu.
3.

zasady, miejsca i terminy składania zapisów oraz termin związania zapisem

Zapisy na akcje serii C1 przyjmowane będą począwszy od dnia 07.11.2017 r. do dnia 21.11.2017 r. w ramach
realizacji zapisów z Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych
Akcjonariusze, którym służy prawo poboru akcji serii C1 mogą w wyżej wymienionym terminie dokonać jednocześnie
dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez
pozostałych akcjonariuszy.
Cena emisyjna akcji serii C1 wynosi 0,15 zł (piętnaście groszy) za jedną akcję.
Akcje serii C1 oferowane są akcjonariuszom Spółki w ramach wykonania prawa poboru zgodnie z uchwałą nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 września 2017 roku.
Każdemu akcjonariuszowi przysługuje prawo objęcia nowych akcji serii C1 proporcjonalnie (1:37) do liczby
posiadanych akcji spółki w dniu 25.09.2017 r. Maksymalna wielkość zapisu podstawowego, tj. zapisu w wykonaniu
prawa poboru wynika z liczby przysługujących danemu inwestorowi jednostkowych praw poboru. Posiadanie 1
(jednego) prawa poboru uprawnia do nabycia 37 (trzydziestu siedmiu) akcji serii C1 Emitenta.
Akcjonariusze, którym służy prawo poboru akcji serii C1 mogą w wyżej wymienionym terminie dokonać jednocześnie
dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez
pozostałych akcjonariuszy tj. w liczbie od 1 do 65.786.000.
W przypadku złożenia zapisu podstawowego na większą liczbę akcji serii C1 niż wynikającą z liczby posiadanych praw
poboru, zapis taki będzie traktowany jak zapis na maksymalną dopuszczalną liczbę akcji wynikającą z liczby
posiadanych praw poboru.
W przypadku złożenia zapisu dodatkowego na większą liczbę akcji serii C1 niż wielkość emisji, zapis taki będzie
traktowany jak zapis na wszystkie oferowane akcje serii C1.
Zapis na akcje dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu jest nieważny.
Nieważny jest zapis, które nie zawiera wszystkich danych zawartych w formularzu. Dodatkowe postanowienia
nieprzewidziane w formularzu nie wywołują skutków prawnych.
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Procedura składania zapisów na akcje serii C1.
Zapisy na akcje serii C1 będą przyjmowane od dnia 07.11.2017 r. do dnia 21.11.2017 r. w domach maklerskich
wskazanych przez depozytariuszy, tj. domach maklerskich prowadzących rachunki papierów wartościowych
akcjonariuszy. Zapis składa się na formularzu zapisu na akcje zgodnie z wzorem udostępnionymi na stronie Emitenta
www.letuscap.com, który będzie dostępny w miejscach składania zapisów.
Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 4 K.S.H. akcje, które nie zostały objęte w trybie realizacji prawa poboru i
składania zapisów dodatkowych, zarząd ich Emitenta przydziela według własnego uznania, jednak po cenie nie
niższej niż cena emisyjna. W związku z powyższym, jeżeli nie wszystkie akcje serii C1 zostaną objęte w trybie realizacji
prawa poboru i składania zapisów dodatkowych, Zarząd może zwrócić się do wytypowanych według własnego
uznania inwestorów z propozycją złożenia zapisu na nie objęte akcje serii C1.
Działanie przez pełnomocnika
Subskrybent może działać za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika w zakresie określonym w treści
udzielonego pełnomocnictwa.
Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić w domu maklerskim przyjmującym
zapis wystawione uprawnionego akcjonariusza pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być wystawione w
formie pisemnej. Szczegółowe zasady działania przez pełnomocnika określają procedury domów maklerskich
przyjmujących zapisy na akcje serii C1.
Termin związania zapisem
W przypadku, gdy po rozpoczęciu subskrypcji Spółka udostępni aneks do Memorandum Informacyjnego, dotyczący
zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału akcji serii C1, o których Spółka powzięła
wiadomość przed tym przydziałem, Spółka w tej sytuacji dokona odpowiedniej zmiany terminu przydziału akcji serii
C1 tak, aby subskrybenci, którzy złożyli zapisy na akcje serii C1 przed udostępnieniem Aneksu, mogli uchylić się od
skutków prawnych złożonych zapisów w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia Aneksu.
Subskrybent będzie związany złożonym zapisem do dnia przydziału akcji serii C1 lub do czasu złożenia oświadczenia o
uchyleniu się od skutku złożonego zapisu na akcje serii C1 lub do dnia ogłoszenia informacji o niedojściu oferty
publicznej akcji serii C1 do skutku.
4.

zasady, miejsca i terminy dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym
terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej

Dla ważności zapisu na akcje serii C1 wymagane jest w terminie przyjmowania zapisów złożenie właściwie i w pełni
wypełnionego formularza zapisu oraz należyte opłacenie akcji serii C1 zgodnie z zasadami obowiązującymi w miejscu
składania zapisu oraz z zasadami określonymi w niniejszym Memorandum.
Brak wpłaty we wskazanym terminie powoduje nieważność zapisu.
Wpłata niepełna oznacza, iż zapis jest ważny, z zastrzeżeniem że w trakcie dokonywania przydziału akcji serii C1,
podstawą do przydziału będzie liczba akcji serii C1, za które została dokonana wpłata.
Emitent informuje, że opłacenie akcji serii powinno być dokonane zgodnie z zasadami obowiązujący w domu
maklerskim (firmie inwestycyjnej) w którym inwestor będzie dokonywał zapisu. Emitent wskazuje, że w zależności do
zasad obowiązujących w poszczególnych domach maklerskich inwestor może być zobowiązany do posiadania
środków finansowych niezbędnych do dokonania opłacenia akcji serii C1 w chwili składania zapisu, na właściwym
rachunku danego domu maklerskiego przyjmującego zapis najpóźniej w chwili składania zapisu.
Zapisy na akcje serii C1 będą przyjmowane od dnia 07.11.2017 r. do dnia 21.11.2017 r. w domach maklerskich
wskazanych przez depozytariuszy, jeśli prawa poboru zarejestrowane są na rachunkach papierów wartościowych
depozytariuszy. Zapis składa się na formularzu zapisu na akcje zgodnie z wzorem udostępnionym przez Emitenta, na
stronie www.letuscap.com, który będzie dostępny w miejscach składania zapisów.
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W przypadku zapisów składanych przez inwestorów wskazanych przez Zarząd Spółki, inwestorzy dokonują wpłat na
akcje serii C1 na wydzielony rachunek firmy inwestycyjnej wskazany w zaproszeniu do złożenia zapisu. Zgodnie z art.
5a. ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, środki pieniężne pochodzące z wpłat nie mogą zostać przekazane emitentowi
przed zarejestrowaniem przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego, w ramach którego dokonana
została oferta publiczna akcji. Opłacenie akcji serii C1 przez Inwestorów, do których Zarząd skierował zaproszenie,
będących wierzycielami Emitenta może nastąpić w drodze umownego potrącenia dwóch wymagalnych
wierzytelności pieniężnych – wierzytelności Inwestora wobec Emitenta z wierzytelnością Emitenta wobec Inwestora z
tytułu opłacenia akcji serii C1, powstałej z chwilą złożenia zapisu na Akcje. Umowne potrącenie wierzytelności,
zgodnie z którym dojdzie do wzajemnego umorzenia wierzytelności do wysokości co najmniej równej kwocie wpłat
na akcje serii C1 (jakie dany Inwestor opłaca w formie potrącenia wierzytelności), oznacza dokonanie wpłaty na akcje
serii C1. Umowne potrącenie następuje zgodnie z art. 14 § 4 K.S.H. Inwestor zamierzający opłacić zapis w formie
potrącenia wierzytelności powinien zawrzeć z Emitentem stosowną umowę potrącenia wierzytelności oraz
dostarczyć jeden jej egzemplarz do domu maklerskiego, w którym składa zapis na akcje serii C1. Spółka jest
zobowiązana zawrzeć, na żądanie Inwestora, stosowną umowę, o ile Inwestor jest wierzycielem Emitenta, który
posiada bezsporne wymagalne na dzień złożenia zapisu wierzytelności wobec Spółki i dostał zaproszenie do objęcia
wskazanej ilości akcji Serii C1 w trybie art. 436 § 4 K.S.H.
5.

informacje o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu
wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie uchylenie było skuteczne

W przypadku, gdy po otwarciu publicznej oferty akcji serii C1, zostanie udostępniony aneks do Memorandum
Informacyjnego, dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem ostatecznego przydziału akcji
serii C1, o którym Emitent powziął wiadomość przed tym przydziałem, dokonana zostanie odpowiednia zmiana
terminu przydziału akcji serii C1 w ten sposób, aby inwestorzy, którzy złożyli zapisy przed udostępnieniem tego
aneksu, mogli uchylić się od skutków prawnych złożenia tych zapisów w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia
udostępnienia tego aneksu do publicznej wiadomości, poprzez złożenie w miejscu, w którym uprzednio złożył zapis,
pisemnego oświadczenia.
6.

terminy i szczegółowe zasad przydziału Akcji

Przydział akcji serii C1 zostanie dokonany w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w
tym w szczególności z uwzględnieniem treści art. 439 § 1 K.S.H. jednakże w każdym przypadku nie później niż do dnia
08.12.2017 r.
Inwestorom, którzy prawidłowo złożyli zapisy podstawowe na akcje serii C1 oraz dokonali prawidłowych wpłat
przydzielone zostaną akcje serii C1 w liczbie wynikającej z treści złożonego zapisu. W razie nie objęcia wszystkich akcji
serii C1 w ramach podstawowego zapisu przeprowadzony zostanie zapis dodatkowy.
Jeśli zapisy dodatkowe opiewać będą na większą liczbę akcji serii C1 niż pozostająca do objęcia, przydział dokonany
zostanie zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji zapisów.
Jeżeli nie wszystkie akcje serii C1 zostaną objęte w wykonaniu prawa poboru lub w zapisach dodatkowych, Zarząd
Emitenta będzie mógł zaoferować nieobjęte akcje serii C1 wytypowanym przez siebie podmiotom. W takim
przypadku przydział zostanie dokonany według uznania Zarządu po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
7.

zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot

W przypadku, gdy zgodnie z opisanymi zasadami przydziału inwestorowi składającemu zapis na akcje serii C1 nie
zostaną przydzielone akcje serii C1 lub przydzielona zostanie mniejsza liczba niż ta, na którą złożono zapis,
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nadpłacone kwoty zostaną zwrócone inwestorom w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia dokonania przydziału
akcji serii C1, na rachunki bankowe lub rachunki inwestycyjne wskazane w formularzach zapisu.
Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek dodatkowych świadczeń. Wpłaty są nie oprocentowane.
8.

przypadki, w których oferta może nie dojść do skutku lub Emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia

Emisja akcji serii C1 nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy:
- do dnia zamknięcia subskrypcji akcji serii C1 w terminach określonych w Memorandum, nie zostanie objęta
zapisem oraz należycie opłacona przynajmniej 1 (jedna) akcja serii C1;
- Zarząd Emitenta nie zgłosi podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru w ciągu sześciu miesięcy od dnia
powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C1;
- sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego
Emitenta dokonanego poprzez emisję akcji serii C1.
Wobec powyższego istnieje ryzyko, iż inwestorzy nie nabędą akcji serii C1, a środki finansowe przeznaczone na
objęcie akcji będą czasowo zamrożone, natomiast ich zwrot będzie następował bez jakichkolwiek odsetek i
odszkodowań.
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego, wynikającego z emisji akcji serii C1 uzależniona jest także od
złożenia przez Zarząd, w formie aktu notarialnego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego
oraz postanowienia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, określającego wysokość podwyższenia kapitału
zakładowego na podstawie ilości akcji serii C1 objętych prawidłowymi zapisami. Oświadczenie to, złożone
zgodnie z art 310 K.S.H., w związku z art 431 §7 K.S.H. powinno określić wysokość kapitału zakładowego po
zakończeniu publicznej subskrypcji w granicach określonych w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w
drodze emisji akcji serii C1. Niezłożenie powyższego oświadczenia przez Zarząd spowodowałoby niemożność
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowe go w drodze emisji akcji serii C1 i tym samym niedojście emisji akcji serii
C1 do skutku. Zarząd Emitenta oświadcza, że wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w drodze
emisji akcji serii C1 zostanie złożony do sądu niezwłocznie po przydziale akcji serii C1 i po otrzymaniu wszystkich
niezbędnych dokumentów od podmiotów przyjmujących zapisy na akcje.
Emisja akcji serii C1 nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy:
- do dnia zamknięcia subskrypcji akcji serii C1 w terminach określonych w Memorandum, nie zostanie objęta zapisem
oraz należycie opłacona przynajmniej 1 (jedna) akcja serii C1;
- Zarząd Emitenta nie zgłosi podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru w ciągu sześciu miesięcy od dnia
powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C1;
- Sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego
Emitenta dokonanego poprzez emisję akcji serii C1.
Zarząd Emitenta, oświadcza, że wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii
C1 zostanie złożony do sądu niezwłocznie po przydziale akcji serii C1 i po otrzymaniu wszystkich niezbędnych
dokumentów od podmiotów przyjmujących zapisy na przedmiotowe akcje.
Po rozpoczęciu oferty publicznej akcji serii C1, oferowanych w ramach prawa poboru dla dotychczasowych
akcjonariuszy Emitent może zawiesić przedmiotową ofertę, tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, niezależnych od
Spółki, jeżeli jej przeprowadzenie mogłoby stanowić zagrożenie dla interesu Emitenta lub inwestora lub byłoby
niemożliwe.
W przypadku zawieszenia oferty publicznej w trakcie trwania subskrypcji złożone zapisy zostaną przez Emitenta
uznane za wiążące, a wpłaty na akcje serii C1 nie będą podlegać automatycznemu zwrotowi subskrybentom. Osoby,
które złożyły zapis na akcje serii C1 mają natomiast prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu w
terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu do Memorandum Informacyjnego, na podstawie
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którego oferta jest zawieszana. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie
złożone w biurze maklerskim, w którym złożono zapis.
9.

sposób i forma ogłoszenia o dojściu albo niedojściu oferty do skutku oraz sposobie i terminie zwrotu
wpłaconych kwot, i o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej odwołaniu

Emitent poda do publicznej wiadomości informację o dojściu lub niedojściu oferty do skutku oraz o terminie i
sposobie zwrotu kwot wpłaconych przez subskrybentów w formie raportu bieżącego w systemie EBI zgodnie z
Regulaminem ASO NewConnect oraz na stronie internetowej Emitenta.
Emitent poda do publicznej wiadomości informacje o odwołaniu lub odstąpieniu od przeprowadzenia subskrypcji
zamkniętej akcji Serii C1 w formie raportu bieżącego w systemie EBI zgodnie z Regulaminem ASO NewConnect oraz
na stronie internetowej Emitenta.
Informacje w powyższym zakresie zostaną podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po powzięciu przez
Emitenta informacji o okolicznościach uzasadniających ich podanie.
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5.

DANE O EMITENCIE

5.1.

Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba, adres i dane teleadresowe
Emitenta.

Firma:
Forma prawna:
Kraj siedziby:
Siedziba:
Adres:
Adres do korespondencji
Telefon:
Adres poczty elektronicznej:
Adres strony internetowej:
KRS:
REGON:
NIP:

5.2.

Letus Capital Spółka Akcyjna
spółka akcyjna
Rzeczpospolita Polska
Warszawa
02-001 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 85 lok. 21
02-001 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 85 lok. 21
792 900 075
office@letuscap.com
www.letuscap.com
0000310902
003442419
6340135127

Czas trwania Emitenta

Czas trwania Emitenta nie jest oznaczony.

5.3.

Przepisy prawa, na podstawie których został utworzony Emitent

Emitent został utworzony na podstawie przepisów K.S.H. zgodnie z którym spółka akcyjna powstaje z momentem
dokonania wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.

5.4.

Sąd, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru

Emitent powstał w dniu 1 sierpnia 2008 roku, w dniu 17 czerwca 2008 r. na mocy uchwały Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników dokonano przekształcenia GOADVISERS Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną. Emitent jest następcą
prawnym spółki GOADVISERS Sp. z o.o. Emitent jest zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000310902.

5.5.

Krótki opis historii Emitenta

Marzec 1990

Rozpoczęcie działalności pod nazwą TAG, kiedy to spółka została wpisana do rejestru
handlowego pod numerem RHB 4760, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W
dniu 28 listopada 2002 roku na mocy nowych przepisów nastąpiło zarejestrowanie
Spółki w Krajowym Rejestrze Sadowym pod numerem 0000141129, kapitał zakładowy
Spółki wynosił 72,5 tys. zł i dzielił się na 145 udziałów o wartości nominalnej 500 zł
każdy.

Sierpień 2007

Podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 427,5 tys. zł do wartości 500 tys. zł.
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Rejestracja podwyższenia nastąpiła 24 września 2007 roku.
Październik 2007

Rejestracja zmiany nazwy Emitenta z TAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na
GoAdvisers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sierpień 2008

Rejestracja przez Sąd Rejonowy w Katowicach przekształcenia Emitenta w spółkę
akcyjną

Grudzień 2008

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwałę w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i C. W efekcie
przeprowadzenia emisji w drodze oferty private placement, która miała miejsce w
dniach 15 grudnia 2008 – 27 lutego 2009 r. inwestorzy objęli 550 000 szt. akcji serii B
oraz 518 382 szt. akcji serii C Emitenta po cenie 2 zł za jedną akcję. W dniu 7 maja 2009
roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o rejestracji podwyższenia kapitału
Spółki o 550 000 szt. akcji serii B oraz 518 382 szt. akcji serii C, w wyniku czego kapitał
zakładowy Spółki został podwyższony do 606 838,20 zł.

Maj 2009

Debiut Emitenta na rynku NewConnect

Czerwiec 2009

Podpisanie listu intencyjnego z Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju
Fundacja Uniwersytetu Śląskiego CITTRFUŚ dotyczącego realizacji projektu "Centrum
Wsparcia Finansowego Inwestycji w Innowacyjne Technologie".

Lipiec 2009

Objęcie 450 udziałów w spółce Doradztwo Gospodarcze i Zastosowania Informatyki
CONSORG sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach stanowiących 15,12% udziału w kapitale
zakładowym tej spółki. Działalność Spółki DGiZI CONSORG sp. z o.o. obejmuje usługi
doradcze i informatyczne z zakresu modelowania strategii organizacji, doskonalenia
produktywności zasobów oraz modelowania funkcji i procesów biznesowych.

Sierpień 2009

Przystąpienie Spółki do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Październik 2009

Na mocy Uchwały nr 553/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. Spółka GoAdvisers S.A. została wpisana na listę Autoryzowanych Doradców w
alternatywnym systemie obrotu na Catalyst (rynek obligacji komunalnych i
korporacyjnych).

Luty 2010

Powołana została spółka zależna - GoAdvisers Seed Capital sp. z o.o. z siedzibą w
Katowicach, w której GoAdvisers S.A.(obecnie Letus Capital S.A.) objęło 100% udziałów.

Luty 2010

Sprzedaż 207 400 szt. akcji spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości
SA za łączną kwotę 1 mln zł.

Marzec 2010

Emisja w drodze oferty prywatnej 36 000 szt. akcji serii D Emitenta w ramach kapitału
docelowego po cenie 0,10 zł za jedną akcję, skierowana do pracowników i
współpracowników Spółki w ramach realizacji programu motywacyjnego. W dniu 29
marca 2010 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie dotyczące
zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 36 000,00 zł, tj. z
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kwoty 606 838,20 zł do kwoty 642 838,20 zł, w wyniku emisji 360 000 akcji serii D.

Kwiecień 2010

Zarząd Spółki, w związku z Uchwałą nr 1 NWZ z dnia 15 kwietnia 2009 oraz § 7a Statutu,
postanowił o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 743,60 zł poprzez
emisję 7 436 szt. akcji na okaziciela serii E w ramach realizacji programu
lojalnościowego oraz pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w
odniesieniu do wszystkich akcji serii E. Wydanym w dniu 13 sierpnia 2010 roku
postanowieniem Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższył kapitał zakładowy Spółki o
kwotę 743,60 zł, tj. z 642 838,20 zł do 643 581,80 zł poprzez emisję 7 436 akcji serii E.

Sierpień 2010

Objęcie 7.690 udziałów spółki Dom Inwestycyjny M&M sp. z o.o. stanowiących 48,06%
udziałów w jej kapitale zakładowym za kwotę 384.500,00 zł.

Sierpień 2010

Sprzedaż 1 840 000 akcji spółki Positive Advisory S.A. za łączną kwotę 736 tys. zł.
Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii F, G, H o łącznej
wartości nominalnej 3 175 tys. zł zamiennych na akcje serii F Emitenta.

Wrzesień 2010

Dnia 5 października 2010 roku Zarząd Spółki GoAdvisers SA podjął uchwały o
podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki oraz pozbawieniu dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru akcji. Działając na podstawie art. 446 § 1 k.s.h. oraz § 7a
Statutu Spółki, w związku z Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 15 kwietnia 2009 oraz Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 27 września 2010
roku między innymi z sprawie zgody na ustalenie ceny emisyjnej, Zarząd GoAdvisers SA
postanowił podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 200 000,00 zł, tj. z kwoty 643
581,80 zł do kwoty 843 581,80 zł, w drodze emisji 2 000 000 szt. akcji zwykłych na
okaziciela serii F.
W dniu 16 listopada 2010 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie dotyczące
zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 200 000,00 zł, tj. z
kwoty 643 581,80 zł do kwoty 843 581,80 zł w wyniku emisji 2 000 000 akcji serii F.

Październik 2010

Sprzedaż 300 000 akcji spółki Telemedycyna Polska S.A. za łączną kwotę 750 tys. zł.

Listopad 2010

Nabycie udziałów w spółce Active Sales Support Group sp. z o.o. za kwotę 2 mln zł

Grudzień 2010

Nabycie 300 tys. akcji spółki Alumast S.A. w upadłości układowej stanowiących 13,76%
udziału w jej kapitale zakładowym za kwotę 900 tys. zł.

Grudzień 2010

Spółka została zwycięzcą w ogólnopolskim konkursie "Krajowi Liderzy Innowacji i
Rozwoju - 2010" w kategorii "Dynamicznie Rozwijająca się Firma".

Czerwiec 2011

Zarząd Spółki podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki oraz
pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji. Zarząd Spółki
postanowił podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę 45 418,20 złotych w drodze emisji
454 182 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Akcje serii G zostały zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnym osobom w ramach
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programu lojalnościowego oraz motywacyjnego), a także członkom Zarządu Spółki w
ramach programu premiowego za realizację wyników za rok obrotowy 2010.
Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12 sierpnia 2011 roku
zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 45 418,20
zł, tj. z kwoty 843 581,80 zł do kwoty 889 000,00 zł w wyniku emisji 454 182 akcji serii
G.
Lipiec 2011
Sierpień 2011
Październik 2011
Grudzień 2011

Sprzedaż akcji spółki Nicolas Games S.A. stanowiących 78% udziału w jej kapitale
zakładowym za kwotę 2,4 mln zł.
Nabycie 50 tys. akcji spółki ALUMAST S.A. za kwotę 75 tys. zł.
Otrzymanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o dokonaniu wpisu Emitenta do
rejestru inwestorów kwalifikowanych.
Sprzedaż 200 tys. akcji spółki Telemedycyna Polska S.A. za kwotę 500 tys. zł.

Styczeń 2012

Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie
skreślenia Emitenta z listy Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect oraz z listy Autoryzowanych Doradców na Catalyst.

Luty 2012

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta, tj. GoAdvisers Seed
Capital Sp. z o.o. z kwoty 5.000 zł do kwoty 1 180 000 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt
tysięcy złotych). Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym w całości zostały objęte
i opłacone przez Emitenta.

Kwiecień 2012

Sprzedaż 4 640 udziałów w spółce Giełdowy Dom Maklerski sp. z o.o. stanowiących 29%
w jej kapitale zakładowym za kwotę 232.000 zł.

Maj 2012

Sprzedaż 3 050 udziałów w spółce Giełdowy Dom Maklerski sp. z o.o. stanowiących
19,18% w jej kapitale zakładowym za kwotę 152.500 zł__.

Czerwiec 2012

Objęcie _ udziałów w spółce ASSG S.A. za kwotę 375.000 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć
tysięcy złotych), przez co stał się posiadaczem 40,76% udziału w kapitale zakładowym
tej spółki.

Sierpień 2012

Zarejestrowania przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany firmy Emitenta na Letus Capital
Spółka Akcyjna (dopuszczalny skrót Letus Capital S.A.).

Kwiecień 2013

Sprzedaż 450.000 szt. akcji spółki Consorg S.A. za kwotę 249.997,50 zł

Grudzień 2013

Zawarcie umowy sprzedaży 358 884 szt. akcji spółki ALUMAST S.A. po cenie 0,74 zł za
szt.

Marzec 2014

Podpisanie umowy o współpracę z bankiem inwestycyjnym z siedzibą w Nowym Jorku.
Przedmiotem współpracy ma być wspólne działanie na rzecz pozyskiwania i realizacji
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projektów w obszarze doradztwa finansowego, upubliczniania podmiotów i
pozyskiwania kapitału.
Kwiecień 2015

Zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy dotyczącej sprzedaży 358 884 szt. akcji
spółki ALUMAST S.A. i tym samym przedmiotowa umowa sprzedaży została rozwiązana.

Maj 2015

Zawarcie umowy o współpracy z czołowym producentem rozwiązań w dziedzinie
techniki solarnej w Europie – spółką Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu.

Maj 2015

Zmiana strategii dalszego rozwoju Emitenta w kierunku działalności przede wszystkim w
sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE)

Listopad 2015

Zakończenie oferty publicznej akcji serii H.

Listopad 2015

Nabycie 407 udziałów w spółce Generator Małych Elektrowni Wodnych spółka z
ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Toruniu za kwotę 549.450 zł.

Maj – Grudzień
2015

Istotne zmiany w organach i w akcjonariacie Emitenta obejmujące m.in. powołanie
Pana Dariusza Przewłockiego na Prezesa zarządu (w miejsce Pana Adama Guza, który
złożył rezygnację), zmiana składu Rady Nadzorczej, sprzedaży akcji Emitenta przez
spółkę Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (obecnie Athos Venture Capital S.A.),
sprzedaż wszystkich posiadanych akcji Emitenta przez Panią Alinę Przyborowską –
Bednarowicz, nabycie akcji Emitenta przez spółkę Delmont Capital LLC oraz Generator
OZE S.A. i przekroczenie przez te podmioty progu 5% udziału w kapitale zakładowym
Emitenta. Aktualny akcjonariat przedstawiony jest w pkt 15.6 Dokumentu
Informacyjnego.

Luty 2016

Zbycie 23.600 udziałów w Spółce GOADVISERS SEED CAPITAL Sp. z o.o., o wartości
nominalnej 50 zł każdy stanowiące 100% udziału w kapitale zakładowym tej spółki za
kwotę 5.000 zł

Luty 2016

Nabycie 33 udziałów w Spółce Platinium Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o
wartości nominalnej 50 złotych każdy, stanowiących 33% udziału w kapitale
zakładowym tej spółki za kwotę 5.000 zł.

Wrzesień 2016

Zbycie 407 udziałów w spółce Generator Małych Elektrowni Wodnych spółka z
ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Toruniu za kwotę 1.448.920 zł.

Październik 2016

Przydział 3.622.300 akcji spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w
Tarnowcu. Akcje zostały opłacone w wysokości nominalnej 40 groszy za akcje, łącznie
1.448.920,00 zł.

Grudzień 2016

Walne Zgromadzenie Letus Capital S.A. ustala wartość nominalną akcji Letus Capital
S.A. w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) w miejsce dotychczasowej wartości
nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy).

Grudzień 2016

Zostały podpisane umowy o zwolnienie z długu. Pierwsza zawarta pomiędzy Emitentem
jako dłużnikiem a wierzycielem dotycząca zwolnienia z długu wynoszącego 609 327,15
zł oraz druga gdzie Spółka jest wierzycielem, na kwotę zwolnienia 203 015,72 zł. Dzięki
podpisaniu powyższych umów Spółka zmniejszyła swoje zobowiązania w stosunku do
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należności o 406 311,43 zł.

Grudzień 2016

W dniu 30 grudnia 2016 roku Spółka podpisała warunkową umowę sprzedaży
2.000.000 akcji spółki Angel Business Capital S.A. (dawniej Makora Krośnieńska Huta
Szkła S.A.) za kwotę 420.000 zł w ramach objęcie przez Sprzedającego udziałów
stanowiących 50% kapitału zakładowego oraz dających 50% głosów w Zgromadzeniu
Wspólników w spółce Quelia Sp. z o.o. Objęcie udziałów nie doszło do skutku, o czym
Emitent komunikował w 22 maju 2017 roku raportem ESPI 5/2017 w związku z
uchyleniem uchwały spółki Quelia Sp. z o.o. w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego i skierowania nowych udziałów do objęcia przez Emitenta . W związku z
niedojściem do skutku objęcia udziałów przez Emitenta spółka Quelia Sp. z o.o. jest
zobowiązana do zapłaty kwoty 420.000 zł tytułem nabycia 2.000.000 akcji spółki Angel
Business Capital S.A.

Styczeń 2017

w dniu 26 stycznia 2017 roku Emitent podpisał umowę przedwstępną inwestycyjną z
właścicielami udziałów w Przedsiębiorstwie Handlowo - Produkcyjnym FINAKO Sp. z
o.o. Z uwagi na wystąpienie innych, bardziej lukratywnych dla Emitenta możliwości
zainwestowania środków finansowych rozmowy z właścicielami PHU FINAKO Sp. z o.o.
zostały wstrzymane. Emitent jednak nie przekreśla możliwości powrócenia do
negocjacji.

Marzec 2017

Zarejestrowanie przez sąd zmiany wartości nominalnej akcji na 1,00 zł (słownie: jeden
złoty)

Kwiecień 2017

07 kwietnia 2017 roku Emitent zawarł Umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
pod firmą Miejski Pojazd Elektryczny Spółka z o.o. (MPE), w której Emitent objął 60%
kapitału zakładowego oraz taki sam udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu.

Maj 2017

Zarząd opracował nową strategie działalności Spółki. Szerszy opis strategii w pkt 15.5
Dokumentu Informacyjnego.

Maj 2017

Zarząd Emitenta rozpoczął w ramach nowej strategii negocjacje z właścicielem oraz z
zarządem spółki Telma Agency Communications Sp. z o.o. dotyczących zakupu pakietu
większościowego bezpośrednio przez Letus Capital S.A. po przeprowadzeniu
odpowiedniego due diligance. Telma Agency Communications Sp. z o.o. jest firm
zajmujących się PR, marketingiem oraz organizacją eventów

Sierpień 2017

Emitent 29 sierpnia 2017 roku podpisał przedwstępną umowę zakupu 100% udziałów
spółki DAVINCI Sp. z o.o. z siedzibą w Czernikowie. Cena został ustalona na kwotę
4.950.000 złotych. Umowa przyrzeczona zostanie podpisana do dnia 31 października
2017 roku.

Wrzesień 2017

Letus Capital S.A. dnia 05 września 2017 roku zawarł porozumienie z grupą
udziałowców posiadających pakiet kontrolny udziałów spółki Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe "Nafta-Trans" Sp. z o.o. z siedzibą w Pile dotyczący możliwości
odkupienia pakietu przekraczającego 50% udziałów przedmiotowej spółki.
Emitent podpisał dnia 06 września 2017 roku przedwstępną umowę zakupu 100%
udziałów spółki Casa Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Cena został ustalona na kwotę
1.050.000 złotych. Umowa przyrzeczona zostanie podpisana do dnia 31 października
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2017 roku.
Letus Capital S.A. podpisał dnia 07 września 2017 roku przedwstępną umowę zakupu
100% udziałów spółki Casas Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Cena został ustalona na
kwotę 483.000 złotych. Umowa przyrzeczona zostanie podpisana do dnia 31
października 2017 roku.

Październik 2017

Emitent dnia 25 października 2017 roku objął podwyższenie kapitału zakładowego
spółki iTechnologie Games Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Kapitał został podniesiony
o 100.000 zł, podwajając tym wcześniejszy kapitał. Emitent objął 1000 udziałów
stanowiących całość podwyższenia. Objęcie nastąpiło po cenie nominalnej. Dodatkowo
tego samego dnia nabył 800 udziałów (za kwotę 95.000 zł) tej samej spółki uzyskując
razem 1800 udziałów, stanowiących 90% kapitału oraz taką samą ilość głosów na
zgromadzeniu wspólników. iTechnologie Games Sp. z o.o. jest w trakcie realizacji gry
"FX Game: Prepare to battle" oraz "FX Game: Asset manager".
Umowy wstępne nabycia udziałów spółek DAVINCI Sp. z o.o., Casa Sp. z o.o. oraz Casas
Sp. z o.o. zostały aneksowane w dniu 31 października 2017 r. na podstawie zawartych
aneksów zawarcie umów właściwych ma nastąpić do dnia 31 grudnia 2017 r.

5.6.

Rodzaje i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasady ich tworzenia

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa w Spółce na kapitały własne
składają się:
a) kapitał zakładowy,
b) kapitał zapasowy,
c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem.
Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego kapitał zakładowy spółki Emitenta wynosi 1.778.000,00 zł
(jeden milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy) i dzieli się na:
a) 889000 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej
1,00 zł (jeden złoty),
b) 889000 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej
1,00 zł (jeden złoty).
Kapitał zakładowy Emitenta jest w pełni opłacony.
Kapitał podstawowy jest wskazywany w bilansie w wysokości wartości nominalnej objętych i zarejestrowanych akcji.
W kapitale zapasowym ujmowane są nadwyżki środków pozyskanych z emisji ponad wartość nominalną akcji
objętych w drodze emisji, bądź mogą na niego składać się środki finansowe przeznaczone z zysku z lat poprzednich.
Ponadto na kapitał własny Emitenta mogą się składać:
 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny – ujmowane są tu różnice kapitałowe powstałe w wyniku zbycia lub
nabycia składników majątku trwałego,
 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe – gromadzone są tu specjalne środki, najczęściej przeznaczone z
zysku, na inwestycje bądź inne cele ustalone przez Walne Zgromadzenie,
 Zysk (strata) z lat ubiegłych – w tej pozycji wykazuje się wysokość niepokrytych strat bądź wysokość
niepodzielonego zysku z lat poprzednich,
 Zysk (strata) netto – jest to wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy.
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Zasady tworzenia kapitałów własnych Emitenta wynikają z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Umowy
Spółki Emitenta.
Kapitał podstawowy (akcyjny) wynosił wg stanu na 8 359 622,18 roku 1 778 000,00 zł, czyli spełnia wymagania K.S.H.
określające wysokość tego kapitału na co najmniej 100 tys. zł. Statut Emitenta reguluje kwestie dotyczące kapitału
akcyjnego w paragrafie 3.
Kapitał zapasowy wynosi 8 359 622,18 zł i tworzony jest obligatoryjnie na podstawie KSH w wysokości co najmniej 8%
zysku netto za dany rok obrotowy do osiągnięcia 1/3 wysokości kapitału akcyjnego. Dalsze tworzenie tego kapitału
jest fakultatywne. Wartość wynika z przeniesienia różnicy pomiędzy ceną emisyjną a ceną nominalną w ramach
emisji akcji serii L.
Kapitał rezerwowy tworzony jest fakultatywnie. Na dzień 30.06.2017 r. wynosi 0,00 zł..
Rodzaje i wartości kapitałów własnych na dzień 30.06.2017 r.
Rodzaj kapitału

Stan na dzień 30.06.2017 roku w zł*

Kapitał (fundusz) własny

3 948 295,12

Kapitał (fundusz) podstawowy

1 778 000,00

Kapitał (fundusz) zapasowy

8 359 622,18

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

0,00

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

0,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto okresu bieżącego
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

- 6 179 236,41
- 10 090,65
0,00

*Powyższe dane finansowe nie były przedmiotem badania biegłego rewidenta

5.7.

Nieopłacona część kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości.

5.8.

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

Emitent nie emitował obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji. Na dzień publikacji Memorandum nie
istnieją obligacje zamienne na akcje Emitenta.
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5.9.

Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie
statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału
zakładowego, w granicach kapitału docelowego – może być podwyższony kapitał
zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w dacie
aktualizacji Memorandum może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym
trybie

Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału
docelowego.

5.10.

Informacje o ratingu przyznanym emitentowi lub emitowanym przez niego Akcji

Emitentowi ani emitowanym Akcjom nie został przyznany rating.

5.11.

Rynki, na których są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta

Na rynku ASO NewConnect notowanych jest :
a) 889 000 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości
nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda,
b) 340 005 (trzysta czterdzieści tysięcy pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 1,00 zł
(jeden złoty 00/100) każda.

5.12.

Podstawowe informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta
mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego
grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy
(firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w
kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów

Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego Emitent posiada:


spółkę zależną Miejski Pojazd Elektryczny Spółka z o.o. (dalej: MPE), która została zarejestrowana w dniu 08
maja 2017 r w KRS pod nr 0000676707.
Emitent informował raportem ESPI nr 4/2017 z dnia 2017-04-07 o objęciu 300 udziałów po 100 zł każdy, co stanowi
60% kapitału zakładowego oraz taki sam udział w głosach na Zgromadzeniu Wspólników w spółce Miejski Pojazd
Elektryczny Sp. z o.o. Pierwszym etapem działalności spółki Miejski Pojazd Elektryczny Sp. z o.o. jest procedura
opatentowania modułu zasilania pojazdu elektrycznego wraz z układem kontroli baterii pojazdu elektrycznego, a
także modułu kontroli parametrów pojazdu elektrycznego.


spółkę iTechnologie Games Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która została zarejestrowana w dniu 22
września 2017 r w KRS pod nr 0000695964.
Emitent dnia 25 października 2017 roku objął podwyższenie kapitału zakładowego spółki iTechnologie Games Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie. Kapitał został podniesiony o 100.000 zł, podwajając tym wcześniejszy kapitał. Emitent
objął 1000 udziałów stanowiących całość podwyższenia. Objęcie nastąpiło po cenie nominalnej. Dodatkowo tego
samego dnia nabył 800 udziałów (za kwotę 95.000 zł) tej samej spółki uzyskując razem 1800 udziałów, stanowiących
90% kapitału oraz taką samą ilość głosów na zgromadzeniu wspólników. Zakup ten jest zgodny ze strategią Emitenta
wpisując się w dywersyfikację źródeł przychodu, znajdując się w obszarze nowych technologii.
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5.13.

Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy
Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych
Emitenta

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Krzysztof Moszkiewicz, posiada 8421 akcji Emitenta.
Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu wg wiedzy Emitenta nie istnieją żadne inne powiązanie pomiędzy
Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta.

5.14.

Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy
Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych
Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami lub udziałowcami Emitenta

Pan Dariusz Przewłocki, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, jest jednocześnie Prezesem spółki Generator OZE
S.A.. Ponadto pan Krzysztof Moszkiewicz, Arsen Babachanian, Cezary Graul oraz Adam Wytrążek pełnią funkcję
Członków Rady Nadzorczej Emitenta są jednocześnie członkami Rady Nadzorczej spółki Generator OZE S.A.
Spółka Generator OZE S.A. posiada 548 995 akcji Emitenta stanowiących 30,88% udziału w kapitale zakładowym
Emitenta.
W ocenie Emitenta, nie występują inne powiązania pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów
zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta.

5.15.

Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z
ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup
produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów,
towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i
emitenta, w podziale na segmenty działalności

Opis działalności Spółki
Zarząd Emitenta w dniu 22 maja 2017 w raporcie ESPI 6/2017 opublikował nową strategię rozwoju . Przyjęcie nowej
strategii rozwoju było efektem przeprowadzenia analizy dotychczasowej działalności, nie przekładała się na wyniki
finansowe spółki. Nowa strategia rozwoju oparta została o dotychczasowe doświadczenia Zarządu Emitenta związane
z działalnością inwestycyjną co znacznie będzie ułatwiać podejmowanie decyzji w zakresie nabywanych
nieruchomości czy oceny perspektyw rozwoju branż perspektywicznych. Zarząd Emitenta nie posiada doświadczenia
w prowadzeniu inwestycji w branży nieruchomości jednak, jednak ze względu na fakt, że Emitent planuje na
pierwszym etapie realizacji działalności korzystać z wyspecjalizowanych firm outsourcingowych nie będzie stanowić
to bariery dla realizacji nowej strategii działalności.
Zgodnie z nową strategią rozwoju Spółka będzie prowadzić zdywersyfikowaną działalność opartą na czterech filarach:





Rynek nieruchomości
Nowe technologie
Usługi niskonakładowe
Branże perspektywiczne
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Spółka aktualnie ze względu na niewielką skalę działalności prowadzi ją na zasadzie outsourcingu czyli zleca
wykonanie poszczególny prac (analiz, opracowań, badań, poszukiwania terenów i obiektów pod inwestycje lub
podmiotów z branży w której planuje działać Emitent) podmiotom zewnętrznym i nie zatrudniając własnych
pracowników. Powyższa strategia ma na celu unikania ponoszenia stałych kosztów pracowników na obecnym etapie
rozwoju. Ze względu na fakt braku pracowników w celu minimalizacji ponoszonych kosztów stałych spółka nie
wynajmuje własnego biura a korzysta z usług wirtualnego biura, pod adresem którego jest aktualnie zarejestrowana i
które służy za adres do obioru korespondencji oraz w przypadku wystąpienia takiej konieczności za dodatkową opłatą
udostępnia sale do prowadzenia spotkań. Wraz z wzrostem skali prowadzonej działalności i wejściem w posiadanie
wysłanych powierzchni komercyjnych spółka planuje otworzyć biuro w jednej z własnych nieruchomości, które
nabędzie lub wybuduje jednak nastąpi to dopiero w momencie stwierdzenia opłacalności zatrudniania własnych
specjalistów na etacie.
Strategia Emitenta
Spółka LETUS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie posiadała strategię zgodnie z opublikowaną dnia 22 maja 2015
roku, która opierała się na dwóch filarach. Pierwszym z nich był zakres związany z doradztwem w zakresie finansów
dla przedsiębiorstw oraz działalność inwestycyjna typu private equity/venture capital. Drugim działalność operacyjna
i inwestycyjna w obszarze energetyki ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii.
Ze względu na fakt, że powyższa strategia nie przekładała się na wyniki finansowe spółki, Rada Nadzorcza Emitenta
zobowiązała Zarząd do opracowania nowej strategii rozwoju Spółki.
Na podstawie przeprowadzonej analizy perspektyw dla różnych kierunków rozwoju spółki Zarząd LETUS CAPITAL S.A.
uznał, że Emitent powinien rozwijać działalność w kierunku projektów ze znaczną ich dywersyfikacją. Podstawowym
obszarem działalności będzie rynek nieruchomości ukierunkowany na długoterminowy najem komercyjny i
krótkoterminowy najem - hotele, pensjonaty. W ostatnim okresie zauważalny jest systematyczny wzrost cen najmu,
zarówno krótkoterminowego jaki i długoterminowego komercyjnego, co pozwoli osiągać w przyszłości bezpieczne,
stale rosnące przychody. Ponadto rynek ten charakteryzuje się niewielkim ryzykiem związanym ze spadkiem cen
nieruchomości, które Emitent, bądź podmioty od niego zależne będą posiadały, co pozwala na budowanie stabilnej
wartości Spółki. Zarząd zamierza w tym zakresie nabywać nieruchomości w celu prowadzenia w nich działalności
usługowej - wynajem, a także nabywać nieruchomości w celu działań deweloperskich. Drugim filarem, który
zapewnia odpowiednią dywersyfikacje jest inwestowanie w nowe technologie. Rozpoczęcie tej części działalności
zostało zainicjowane poprzez zawarcie umowy spółki Miejski Pojazd Elektryczny Sp. z o.o.. Trzecim filarem, który ma
zapewnić stałe przychody i ograniczenie kosztów, jest inwestowanie w spółki usługowe charakteryzujące się brakiem
konieczności ponoszenia znacznych nakładów na ich działalność, a z usług będą korzystać również podmioty z grupy
kapitałowej, co zapewni efekt synergii i ograniczania kosztów dla Emitenta i podmiotów z grupy kapitałowej.
Rozpoczęcie tej części działalności zostało zainicjowane poprzez rozpoczęcie rozmów z właścicielem Telma Agency
Communications Sp. z o.o. w celu przejęcia pakietu kontrolnego lub zakupu całej spółki.
Założeniem Zarządu jest prowadzenie działalności samodzielnie jak i w formie spółek celowych (tworzonych bądź
nabywania pakietów kontrolnych posiadających atrakcyjne nieruchomości), co znacząco ułatwia procedurę zakupu, a
także nie wymaga wprowadzania zmian we własności danej nieruchomości. Polityka nowej strategii będzie polegać
również na zakupie pakietów udziałów większościowych w istniejących przedsiębiorstwach, które będą działać w
perspektywicznych branżach mogących zapewnić stały wzrost przychodów i zysków grupy kapitałowej tworzonej
przez Emitenta. W sytuacji podjęcia decyzji przez Spółkę o rozpoczęciu działalności w nowych branżach, Zarząd nie
wyklucza zakupów mniejszej ilości udziałów, lecz wyłącznie z możliwością zwiększenia zaangażowania, po weryfikacji,
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że dana działalność będzie mogła osiągnąć założony próg rentowności przychodów. Całość Grupy Kapitałowej
Emitenta ma prezentować wspólną wartość, gdzie podmiotem nadrzędnym jest LETUS CAPITAL S.A., a spółki zależne
stanowią zdywersyfikowane stałe źródła przychodów i zysku. Celem nowej strategii Zarządu jest osiąganie stałego
przychodu i zysku Emitenta oraz Grupy Kapitałowej.
Jednocześnie Zarząd ze względu na posiadaną przez Emitenta wiedzę i kontakty w zakresie energii odnawialnej nie
wyklucza kontynuowania prowadzenia działalności w tej dziedzinie, co wpisuje się w zakres nowych technologii.
Zarząd planuje finasowanie nowej strategii rozwoju w pierwszej kolejności oprzeć poprzez przeprowadzenie emisji
akcji a w kolejnych etapach w oparciu o emisję obligacji, kredyty bankowe i firmy leasingowe. W pierwszej kolejności
Zarząd planuje dokonać uporządkowania posiadanych aktywów pod kątem opracowanej strategii prowadzenia
działalności gospodarczej przez Emitenta i podmioty z Grupy Kapitałowej tak aby dokonać sprzedaży majątku, który
nie pokrywa się z opracowaną strategią rozwoju. Równocześnie Zarząd w celu pozyskania środków na rozpoczęcie
realizacji nowej strategii będzie wnioskował na najbliższym Walnym Zgromadzeniu o wyrażenie zgody na
przeprowadzenie emisji akcji z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i wniesie również do
porządku obrad propozycję zmiany Statutu Emitenta, tak aby dostosować go do założeń nowej strategii rozwoju.
Realizacja strategii na rynku nieruchomości i najmu nieruchomości
Letus Capital S.A. zgodnie z ogłoszoną przez nowy Zarząd strategią opublikowaną w dniu 22 maja 2017 r w raporcie
ESPI nr 6/2017 będzie koncentrować się na nabywaniu nieruchomości. Nabywane nieruchomości można podzielić na
grupy:
1.

Długoterminowy najem komercyjny
Nabyte nieruchomości zostaną dostosowane pod odpowiedni wynajem do prowadzenia działalności
gospodarczej. Celem jest stworzenie długoterminowych umów najmu, które zapewnią stałe przychody
Grupie Kapitałowej Emitenta.

2.

Krótkoterminowy najem
W nieruchomości z tej grupy wpisują się hotele oraz pensjonaty. W zakres wchodzą również powierzchnie
wystawiennicze, powierzchnie szkoleniowe oraz inne powierzchnie wynajmowane na krótki okres. W
obiektach mogą znajdować się lokale gastronomiczne służące obsłudze najemców.

3.

Działalność deweloperska
Emitent kupuje w odpowiedniej cenie grunty pod budowę domów jednorodzinnych, wykonuje projekty,
pozwolenia na budowę, realizuje wykonawstwo i sprzedaje domy mieszkalne w stanie deweloperskim jak
również w wersji „pod klucz”. Spółka nie wyklucza zakupu nieruchomości z rynku wtórnego w celu ich
modernizacji do dalszej odsprzedaży.
Emitent będzie koncentrować się na poszukiwaniu odpowiednio zlokalizowanych nieruchomości, których cena w
stosunku do możliwości przyszłych przychodów będzie na akceptowalnym poziomie. Emitent będzie nabywał
nieruchomości lub udziały w spółkach, które posiadają nieruchomości w ramach tworzenia Grupy Kapitałowej.
Ocena nieruchomości jest w dużej mierze uzależniona od indywidualnej charakterystyki nieruchomości.
Najistotniejszą role zawsze odgrywa lokalizacja nieruchomości i ma największy wpływ na jej cenę. Wśród elementów
lokalizacyjnych, oprócz popytu na najem, należy zwrócić uwagę na ilość miejsc parkingowych, dostępność dla
potencjalnych klientów najemcy. Kolejnym etapem oceny jest sprawdzenie stanu technicznego budynku, dostępu do
mediów, a także kosztów przystosowania go pod konkretny typ najemcy. Ostatnią fazą oceny
budynku/nieruchomości będzie analiza ekonomiczno-prawna. Emitent będzie musiał dokonać analizy rynku pod
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względem zapotrzebowania na daną nieruchomość uwzględniająca wymogi potencjalnych klientów. Emitent będzie
także zobligowany do przeprowadzenia analizy aspektów prawnych inwestycji (np. pod względem warunków
zabudowy i zagospodarowania terenu, określenia ewentualnych problemów związanych z kwestiami własności).
Po pozytywnym rozpatrzeniu inwestycji w nieruchomość lub podmiot posiadający nieruchomość Emitent przystąpi
do zakupu. W razie potrzeby decyzja o zakupie będzie uzależniona od uzyskania stosownej decyzji administracyjnej
dotyczącej np. pozwoleń budowlanych związanych zaplanowanym remontem. W sytuacji gdy przeprowadzenie
modernizacji, budowy będzie wymagało uzyskania zezwoleń np. zgody konserwatora zabytków lub będzie
występowało prawo pierwokupu np. przez gminę celu minimalizacji ryzyka zawierana będzie umowa przedwstępna z
warunkiem zawieszających, który uzależnia przeniesienie prawa własności nieruchomości od wydania decyzji, która
umożliwi przeprowadzenie zaplanowanej inwestycji – potrzeba warunkowości będzie każdorazowo oceniania przez
Zarząd.
Co do zasady większość inwestycji zostanie przeznaczona pod ich wynajem (nie licząc działań odgórnie
deweloperskich) w ramach głównej działalności Emitenta. Jednakże Emitent nie wyklucza sprzedaży nieruchomości w
przypadku pojawienia się atrakcyjnej oferty cenowej.
W ramach realizacje tej części strategii emitent podjął następujące działania:
Emitent 29 sierpnia 2017 roku podpisał przedwstępną umowę zakupu 100% udziałów spółki DAVINCI Sp. z o.o. z
siedzibą w Czernikowie. Cena został ustalona na kwotę 4.950.000 złotych. Umowa przyrzeczona zostanie podpisana
do dnia 31 grudnia 2017 roku. Spółka DAVINCI Sp. z o.o. jest spółką celową będącą właścicielem nieruchomości w
Czernikowe, gdzie prowadzi hotel oraz restaurację. Zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 1 lutego 2017 roku
sama nieruchomość jest wyceniona na kwotę 5.018.200 złotych (1229,26 m2 powierzchni użytkowej), w co nie jest
wliczone wyposażenie oraz urządzenia hotelowo-restauracyjne, co znacząco podnosi wartość kompleksowego
zakupu. Hotel dysponuje 10 pokojami, z własnymi łazienkami, klimatyzacją, internetem oraz telewizją, które
umożliwiają nocleg 30 osobom. Restauracja jest dostosowana do przyjmowania ponad 200 gości na raz, posiada
pełne zaplecze gastronomiczne. W budynku znajdują się dwie sale konferencyjne, a w okresie letnim działa duży
ogródek przy restauracji. Obiekt posiada parking na 50 samochodów. Zakup ma zostać sfinansowany ze środków
pozyskanych z emisji akcji serii C1. Zarząd Emitenta ma opracowana strategie dla rozwoju tej spółki tak aby w
szybkim czasie hotel zaczął generować znacznie wyższe przychody i zyski niż w okresie historycznym.
Emitent dnia 06 września 2017 roku podpisał przedwstępną umowę zakupu 100% udziałów spółki Casa Sp. z o.o. z
siedzibą w Toruniu. Cena został ustalona na kwotę 1.050.000 złotych. Umowa przyrzeczona zostanie podpisana do
dnia 31 października 2017 roku. Spółka Casa Sp. z o.o. jest spółką celową, która jest właścicielem nieruchomości w
Toruniu przy ulicy Podmurnej. Budynek użytkowy, dawne kino, znajduje się na terenie zespołu staromiejskiego
najwyższych wartości zabytkowych i historycznych, uznanego za pomnik historii, wpisanego na listę światowego
dziedzictwa kulturalnego UNESCO, jednakże sam obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków. Budynek oddalony
jest o parędziesiąt metrów od głównego deptaku miasta, ma powierzchnię 188 m2. Wartość budynku według
wyceny z dnia 19 grudnia 2016 roku wynosiła 1.057.000 zł. Od czasu wyceny został wykonany projekt
architektoniczny przebudowy uzgodniony z konserwatorem zabytków, także zostały poczynione znaczne prace
modernizacyjno-remontowe mające na celu dostosowanie budynku do użytku komercyjnego, co znacząco podnosi
wartość nieruchomości w stosunku do wartości z wyceny. Zarząd Emitenta ma opracowaną strategię dla rozwoju tej
spółki.
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Emitent dnia 07 września 2017 roku podpisał przedwstępną umowę zakupu 100% udziałów spółki Casas Sp. z o.o. z
siedzibą w Toruniu. Cena została ustalona na kwotę 483.000 złotych. Cena został ustalona na podstawie wyceny
nieruchomości z dnia 5 kwietnia 2017 roku. Umowa przyrzeczona zostanie podpisana do dnia 31 października 2017
roku. Spółka Casas Sp. z o.o. jest spółką celową, która jest właścicielem 7 działek gruntu. Działki mają powierzchnię
od 1000 m2 do 1438 m2. Działki zlokalizowane są ok 8 km od granicy Torunia, zlokalizowane są w sąsiedztwie
gminnej drogi asfaltowej. Działki są niezabudowane, o regularnych kształtach zbliżonych do kwadratu, o równym
ukształtowaniu terenu. Otoczenie stanowi zabudowa jednorodzinna oraz pola uprawne. Z uwagi na lokalizację oraz
wielkość należy uznać je jako bardzo atrakcyjne na rynku nieruchomości. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łysomice - przedmiotowe działki znajdują się na obszarze o
funkcji pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, dla obszaru działek nie ma sporządzonego Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zarząd Emitenta ma opracowaną strategię dla rozwoju tej spółki.
Realizacja strategii na rynku nowych technologie
Drugim filarem, który wykazuje znaczną dywersyfikację względem pierwszego są nowe technologię. Letus Capital S.A.
we wcześniej prowadzonej działalności zawarła porozumienia z podmiotami produkującymi elementy związane z
odnawialnymi źródłami energii, które są nadal w mocy, i z których Emitent zamierza korzystać, gdy będzie ku temu
odpowiednia możliwość.
Jednakże aktualnie głównym motorem dotyczącym nowych technologii jest powołana przez Emitenta w dniu 07
kwietnia 2017 spółki Miejski Pojazd Elektryczny Sp. z o.o. w której Emitent objął 300 udziałów po 100 zł każdy, co
stanowi 60% kapitału zakładowego oraz taki sam udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu. Drugą stroną Umowy
spółki jest polski wynalazca, który od parunastu lat zajmuje się technologiami wykorzystywanymi w pojazdach
elektrycznych, w szczególności projektowaniem oraz budowaniem: modułów ładowania akumulatorów, sterowania
do akumulatorów i zestawów akumulatorów wykorzystywanych w napędach pojazdów elektrycznych. Spółka Miejski
Pojazd Elektryczny Sp. z o.o. będzie skupiała się na budowie pojazdów elektrycznych, ze szczególnym
ukierunkowaniem na rozwój systemów ładowania poprzez własny zespół osób rozwijających unikatowy na skalę
światową algorytm obsługi ładowania zespolonych akumulatorów, który znacznie zwiększa zarówno ich wydajność
jak i żywotność. Technologia ta będzie stosowana zarówno do własnych potrzeb jak i również dostosowana do
sprzedaży komercyjnej. Pierwszym etapem działalności spółki Miejski Pojazd Elektryczny Sp. z o.o. jest procedura
opatentowania modułu zasilania pojazdu elektrycznego wraz z układem kontroli baterii pojazdu elektrycznego, a
także modułu kontroli parametrów pojazdu elektrycznego. Oba urządzenia są autorskimi projektami zarówno pod
względem elektronicznym jak i oprogramowania informatycznego. Emitent nawiązał już kontakt w tej sprawie z
Rzecznikiem Patentowym.
Emitent dnia 25 października 2017 roku objął podwyższenie kapitału zakładowego spółki iTechnologie Games Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie. Kapitał został podniesiony o 100.000 zł, podwajając tym wcześniejszy kapitał. Emitent
objął 1000 udziałów stanowiących całość podwyższenia. Objęcie nastąpiło po cenie nominalnej. Dodatkowo tego
samego dnia nabył 800 udziałów (za kwotę 95.000 zł) tej samej spółki uzyskując razem 1800 udziałów, stanowiących
90% kapitału oraz taką samą ilość głosów na zgromadzeniu wspólników. Zakup ten jest zgodny ze strategią Emitenta
wpisując się w dywersyfikację źródeł przychodu, znajdując się w obszarze nowych technologii.
Opis celów spółki iTechnologie Games Sp. z o.o.:
Dokończenie realizacji gry "FX Game: Prepare to battle" oraz "FX Game: Asset manager". Gra FX Game
(http://fxgame.pl/) jest grą strategiczno-logiczną odbywającą się w czasie rzeczywistym, online, z udziałem wielu

MEMORANDUM INFORMACYJNE LETUS CAPITAL S.A. DLA AKCJI SERII C1

76

graczy jednocześnie. Gracze biorą udział w notowaniu wirtualnego surowca, jego cena prezentowana jest przez kurs.
Kurs się zmienia, a gracze mają do dyspozycji szereg instrumentów za pomocą których mogą wpływać na dynamikę i
kierunek zmian kursu.
Planowane przeznaczenie kapitału z podwyższenia kapitału:
- finansowanie bieżącej działalności;
- rozszerzenie możliwości produkcyjnych (sprzęt do testowania, licencja na oprogramowanie, opłaty za dostęp do
narzędzi developerskich).
Zarząd iTechnologie Games sp. z o.o. przewiduje, że spółka osiągnie dojrzałość finansową w ciągu 6 miesięcy od
podniesienia kapitału i zacznie samodzielnie finansować swoją działalność. Przewiduje pozyskiwanie przychodu
głównie z mikropłatności w grach oraz od reklamodawców, umieszczając reklamy w darmowych wersjach aplikacji.
Realizacja strategii na rynku usług niskonakładowych
Celem zapewnienia stałych przychodów i ograniczenia kosztów, które w przypadku dwóch pierwszych filarów są
znaczne, Emitent uznał, że należy inwestować w spółki usługowe charakteryzujące się brakiem konieczności
ponoszenia znaczących nakładów na ich działalność. Przykładem takich usług są usługi PR oraz usługi marketingowe.
Dodatkowym atutem tego filaru jest efekt synergii poprzez działania na podmiotach należących do Grupy
Kapitałowej jak i samego Emitenta. W ramach realizacji tej części strategii Zarząd rozpoczął negocjacji z właścicielem
oraz z zarządem spółki Telma Agency Communications Sp. z o.o. dotyczących zakupu pakietu większościowego
bezpośrednio przez Letus Capital S.A. po przeprowadzeniu odpowiedniego due diligance. Telma Agency
Communications Sp. z o.o. jest firm zajmujących się PR, marketingiem oraz organizacją eventów.
Realizacja strategii na rynku branż perspektywicznych
Jest to obszar działalności inny niż „Nowe technologie”, podstawową różnicą jest, że branże perspektywiczne nie
muszą być nowymi branżami, lub też nie muszą być związane z nowościami technologicznymi. Jest to działalność
związana z aktualnie panującymi trendami oraz zapotrzebowaniem rynku. Działalność ta często dotyczy doskonale
znanych już dziedzin, ale wprowadzać ma nową jakość lub też odpowiednio zmodyfikowane produkty, które w
danym czasie i najbliższych latach będą miały odpowiedni popyt. Filar ten należy do najbardziej poddających są
trendom ze wszystkich przedstawionych powyżej, dlatego też emitent w tym przypadku bierze pod uwagę zakup
pakietów mniejszościowych, lecz wyłącznie z możliwością zwiększenia zaangażowania, po weryfikacji, że dana
działalność będzie mogła osiągnąć założony próg rentowności przychodów.
Emitent dnia 05 września 2017 roku zawarł porozumienie z grupą Udziałowców posiadających pakiet kontrolny
udziałów spółki Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Nafta-Trans" Sp. z o.o. z siedzibą w Pile dotyczący możliwości
odkupienia pakietu przekraczającego 50% udziałów przedmiotowej spółki.
Spółka Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Nafta-Trans" Sp. z o.o. jest jednym z liderów branży transportowej i
dźwigowej w Północnej Wielkopolsce. Posiada żurawie o udźwigu od 12 do 120 ton, ciągniki samochodowe, naczepy
niskopodwoziowe, wywrotki, pługosolarki, koparki, spycharki, a także samochody dostawcze do 3,5 tony. Podmiot
ten posiada również warsztat samochodów osobowych, warsztat samochodów ciężarowych, wulkanizację, stację
kontroli pojazdów oraz własną brygadę budowlano-montażową.
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Analiza rynków działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej
Rynek wynajmu powierzchni biurowych w Polsce
Rozwój rynku wynajmu powierzchni biurowych w Polsce w IV kwartale 2016 r. napędzała ekspansja najemców z
sektora BPO/SSC. Kondycja tego sektora w znacznej mierze zależy od inwestycji kapitałowych podmiotów
zagranicznych. W roku 2016 polski rynek powiększył się o 800 tys. mkw. powierzchni. Według informacji zawartych w
raporcie „Polski rynek biurowy” wydanie 2017 opracowanego przez e-biurowce.pl Polska cieszy się największym
zainteresowaniem inwestorów wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej. Polski rynek biurowy ciągle się rozwija,
a nowe obiekty szybko zyskują najemców. Polska niezmiennie znajduje się w gronie najbardziej atrakcyjnych
lokalizacji dla wielu firm, w tym głównie dla tych z branży BPO. Nowoczesne usługi dla biznesu stanowią obecnie
jeden z najszybciej rozwijających się segmentów polskiej gospodarki.
W miastach regionalnych podaż powierzchni biurowych na koniec IV kwartału 2016 r. wynosiła 3,92 mln mkw. a w
całym kraju było to 8,97 mln mkw. Według danych z CBRE/PORF nowa podaż powierzchni biurowych w miastach
regionalnych w 2016 r wyniosła 490,6 tys. mkw. natomiast w roku 2017 powinna być ona jeszcze większa i wynieść
632,8 mkw.

Udział zasobów istniejących powierzchni biurowych w głownych
miastach regionalnych, w %
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Źródło: BNP Paribas Real Estate
W 2016 r. według raportu CBRE Research popyt na powierzchnie biurowe wyniósł 585,6 tys. mkw. co przełożyło się
na 4% wzrost w porównaniu do roku poprzedniego. Największy popyt na powierzchnie biurowe miał miejsce w
Krakowie (187 tys. mkw.), Wrocławiu (124,5 tys. mkw.) i Trójmieście (93,2 tys. mkw.). W 2016 r. 69% transakcji
stanowiły umowy najmu. W okresie poprzedniego roku przeciętne stawki wynajmu wahały się od 10,5 do 15 EUR ze
mkw. miesięcznie. Według prognoz na rok 2017 stawki te nie powinny wzrastać ze względu na dużą ilość nowych
powierzchni biurowych, które są w budowie.
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Zakres czynszu w miastach regionalnych (EUR/mkw./miesięcznie)

Źródło: CBRE/ PORF, 4 kw. 2016,
Wysoka aktywność najemców powierzchni biurowych ma wpływ na ilość pustostanów co przekłada się na niski
poziom pustostanów. Poziom pustostanów na koniec 2016 roku w miastach regionalnych oscylował między 6,2% w
Łodzi a 14,0% w Katowicach. Pomimo niskiego wskaźnika poziomu pustostanów w Łodzi może on wzrosnąć w roku
2017 ze względu na dużą liczbę powierzchni, która ma zostać oddana do użytku.
Regionalne rynki biurowe – wybrane miasta
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Źródło: CBRE/ PORF, 4 kw. 2016
Największym rynkiem biurowym wśród miast regionalnych jest Kraków. Wynika to przede wszystkim ze stałego
rozwoju, który jest wspierany napływem inwestorów z sektora BPO/SSC. Wysoki popyt na powierzchnie biurowe nie
będzie miał w najbliższym czasie problemów z absorbowaniem dodatkowych powierzchni. Drugim z kolei
największym rynkiem wśród miast regionalnych jest Wrocław, w którym to popyt w zdecydowanej większości
generują najemcy już obecni na rynku. We Wrocławiu silnie działają deweloperzy co może prowadzić do zwiększenia
liczby pustostanów. Znaczącą liczbą zasobów powierzchni biurowych do wynajęcie może się poszczycić również
Trójmiasto, gdzie w ciągu kilku ostatnich lat podpisano sporo dużych transakcji najmu przez międzynarodowych
najemców.
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Rynek hotelarski
W 2015 r. liczba hoteli w Polsce wzrosła o 66 obiektów w porównaniu do roku poprzedniego
i wyniosła 2316 (wzrost o 2,93% rok do roku). Wzrost najbardziej zauważalny jest w segmencie hoteli
trzygwiazdkowym
natomiast
największy
spadek
zanotował
segment
hoteli
dwugwiazdkowych
i jednogwiazdkowych.
Liczba hoteli w Polsce w latach 2000-2015

Źródło: Raport 2016, Rynek Hotelarski w Polsce, Lipiec-Sierpień 2016.
Wartość zaangażowania finansowego inwestorów na rynku hotelarskim w 2015 r. wyniosła 1,785 mld zł. Wartość
zaangażowania finansowego inwestorów określona została na podstawie informacji o kosztach jednostkowych
budowy obiektów hotelarskich w Polsce a także badań przeprowadzonych przez Hotelon.
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Źródło: Raport 2016, Rynek Hotelarski w Polsce, Lipiec-Sierpień 2016.
Polski rynek hotelowy jest obecnie w fazie rozwoju zarówno inwestorzy jak i deweloperzy postrzegają go jako
atrakcyjnym Rozwojowi rynku sprzyja rosnący rozwój turystyki w największych polskich miastach czy też
poprawiająca się z roku na rok infrastruktura transportowa. Najwyższą wartość inwestycji w branży hotelowej w
odniesieniu do województwa można było zaobserwować w 2015 r. w województwie mazowieckim (385,37 mln zł),
małopolskim (341,47 mln zł) oraz zachodniopomorskim (226,15 mln zł). Województwa te zdecydowanie górowały
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pod względem wartości inwestycji nad pozostałymi. Najniższe inwestycje w 2015 r. zanotowało województwo łódzkie
bo jedynie 1,56 mln zł i podlaskie 9,56 mln zł.

Wartość inwestycji hotelowych wg województwa 2015 (mln zł)
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Źródło: Raport 2016, Rynek Hotelarski w Polsce, Lipiec-Sierpień 2016.
W polskich hotelach najczęściej zatrzymują się goście z zagranicy, przede wszystkim z Niemiec, Wielkiej Brytanii,
Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Wynajem pokoi na jedną dobę stanowił w 2015 r. 20% wolumenu. W latach 20062015 liczba turystów, którzy korzystali z usług hotelarskich w Polsce wzrosła o 86%. Popyt na miejsca w ośrodkach
noclegowych na przestrzeni lat 2006-2015 wzrósł o 50% (średnioroczny wzrost wyniósł 4,6%) natomiast w hotelach o
79% (średnioroczny wzrost wyniósł 6,7%)
Popyt na miejsca hotelowe
2006
2015
Wzrost
Ośrodki noclegowe
6,694
10,024
+50% (CAGR 4,6%)
Hotele
1,295
2,316
+79% (CAGR 6,7%)
Źródło: Raport 2016, Rynek Hotelarski w Polsce, Lipiec-Sierpień 2016.

Rynek samochodów elektrycznych
W roku 2016 w Polsce zostało zarejestrowanych 556 samochodów o napędzie elektrycznym lub hybrydowym plug-in.
Wynik ten jest wyższy o 65% od roku 2015. W ciągu najbliższych lat liczba to może jeszcze znacząco wzrosnąć
ponieważ większe wsparcie dla osób zainteresowanych kupnem samochodu elektrycznego zapowiada rząd.
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Park aut elektrycznych w Polsce na koniec 2015 r. (szt.)
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Park aut elektrycznych w Polsce na koniec 2015 r. (szt.)
Źródło: http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,20727498,nowe-podatki-na-auta-spalinowe-ulgi-na-elektryczne.html
Barierą na rynku samochodów elektrycznych jest cena tego typu aut oraz infrastruktura, która pozwala na ich
ładowanie. Według prognoz Ministerstwa Energii zawartych w Planu Rozwoju Elektromobilności do 2025 r. w Polsce
jeździć będzie około 1 mln samochodów elektrycznych a w ciągu najbliższych lat liczba stacji ładowania zwiększy się z
305 do 6,5 tys. (planowane jest też powstanie stacji szybkiego ładowania). Siłą napędową rynku samochodów
elektrycznych będą w przeciągu najbliższych 5-7 lat klienci korporacyjni. O rozwoju rynku aut elektrycznych świadczą
umowy jakie zostały już podpisane na ich sprzedaż. Nissana podpisał umowę z korporacją Electric Taxi na dostawę
200 taksówek o napędzie elektrycznym. Korzystanie przez korporacje z samochodów elektrycznych może im
przynieść wymierne korzyści finansowe w średnim i długim terminie.

Ile aut elektrycznych będzie w Polsce (dane w tys.)
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Źródło: http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,20727498,nowe-podatki-na-auta-spalinowe-ulgi-na-elektryczne.html
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Na korzyść samochodów elektrycznych przemawia fakt niskich kosztów podróży, które wynoszą średnio od 3-5 zł za
100 km w przypadku ładowania akumulatorów w taryfie nocnej lub 7-10 zł przy ładowaniu w dzień. Szansą na rozwój
rynku samochodów elektrycznych w Polsce jest wejście w życie nowego projektu ustawy o elektromobilności, która
w swoich założeniach ma między innymi:
 zakup samochodu elektrycznego będzie tańszy (zostanie zwolniony z akcyzy);
 przedsiębiorstwa uzyskają możliwość wyższego odpisu amortyzacyjnego;
 kierowca samochodu elektrycznego będzie jeździł wygodniej (możliwość korzystania z buspasów) i taniej
(bezpłatne parkowanie w centrach miast);
 do 2020 roku powstanie sieć infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych (ponad 6 tysięcy punktów w
32 aglomeracjach);
 samorządy będą chętniej wybierać autobusy elektryczne (szybsza i tańsza będzie budowa infrastruktury);
 władze lokalne otrzymają realne narzędzie do walki o lepsze powietrze na swoim terenie (możliwość
ustanawiania stref zeroemisyjnych).
Według sondażu przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia kierowcy w Polsce chętnie dokonaliby zakupu
samochodu elektrycznego, gdyby mogli zaoszczędzić na jego użytkowaniu a koszt zakupu aut byłby dofinansowany
przez państwo lub byłby na odpowiednio niskim poziomie. Istotne znaczenie ma też zasięg dostępnych na rynku
samochodów elektrycznych, o którym w ankiecie wspomina ponad połowa poddanych badaniu kierowców (zasięg
powyżej 300 km na jednym ładowaniu zdecydowanie zachęca do korzystania z auta).

Co by Cię zachęciło do korzystania z samochodu elektrycznego?
Możliwość uzyskania ulgi podatkowej w związku
z korzystaniem z takiego samochodu.
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Co by Cię zachęciło do korzystania z samochodu elektrycznego?
Źródło: http://mamstartup.pl/raport/10137/polacy-mowia-tak-samochodom-elektrycznym

Rynek budowlany
Polski rynek budownictwa według danych szacunkowych PKO BP w 2017 r osiągnie wartość ponad 100 mld zł.
Według raportu PMR „Sektor budowlany w Polsce 2017 – Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na
lata 2017-2022”, po spowolnieniu odnotowanym w 2016 r., w najbliższych latach oczekiwany jest stopniowy wzrost
aktywności inwestycyjnej w większości polskich regionów, będący rezultatem wzmożonej realizacji projektów
zarówno publicznych jak i prywatnych. Na polskim rynku budowlanym dominuje pięć województw: mazowieckie,
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śląskie, wielkopolskie, dolnośląskie oraz małopolskie. Najwięcej produkcji budowlanej bo aż 18,1% przypada na
województwo mazowieckie.

Udział wiodących województw w polskiej gospodarce oraz rynku
budowlanym (%) 2016
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Źródło: PMR

Ze względu na opóźnienia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oczekiwane
przychody spółek w segmencie budownictwa infrastrukturalnego w 2016 r. są niższe od ich potencjału nawet o 50%.
Perspektywy dla budownictwa energetycznego w dużej mierze zależą od kierunkowych decyzji politycznych w
zakresie wsparcia określonych źródeł energii. W wyniku zakończenia prowadzonych obecnie dużych kontraktów
energetycznych w 2019 roku spodziewana jest nadpodaż siły roboczej.
W budownictwie kubaturowym koniunktura jest lepsza, jednak kontynuacja wzrostu podaży jest uzależniona od
dalszego napływu kapitału zagranicznego, który może wyhamować w najbliższych miesiącach. Obecnie rynek
komercyjny odnotowuje wzrosty. Wykonawcy dostrzegają rosnący potencjał rynku modernizacji starych centrów
handlowych oraz biur, a także zapotrzebowanie na powierzchnie handlowo-usługowe w małych miastach.
Rynek budownictwa mieszkaniowego odnotowuje wysoką dynamikę wzrostu. Według danych GUS w okresie od
stycznia do października 2016 r. oddano do użytkowania ponad 12,7 tys. mieszkań. To aż o 9,2% więcej niż w tym
samym okresie 2015 r. Co ważne, wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 14,8 tys., czyli o
4,3% więcej niż przed rokiem. Wszystko wskazuje na to, że w 2017 roku ten trend będzie się utrzymywał.
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Wartość rynku budowlanego w mld zł

Źródło: PKO DM, *prognoza, **dane szacunkowe

Rynek wynajmu sprzętu budowlanego
Z badania przeprowadzonego przez Europejskie Stowarzyszenie Wypożyczalni (ERA), wynika, że rynek wynajmu
sprzętu w 2015 r. wzrósł o 2,0%, w 2016 r. oszacowano wzrost na poziomie 2,8% natomiast w 2017 prognozy
przewidują 1,9% wzrost tego rynku.
Polska jest największym beneficjentem środków z Unii Europejskiej co ma bardzo duży wpływ na ilość i wartość
inwestycji, pojawiających się na rynku co w połączeniu z niską, w porównaniu chociażby do innych krajów penetrację
rynku wynajmu maszyn to perspektywy na najbliższe lata są dobre.
Na cenę, jaką firmy budowlane płacą za użytkowanie maszyn, składają się nie tylko kwoty zakupu. Znaczącą część
kosztów pochłaniają przeglądy konserwacyjne i naprawy. Z wielu względów firmy budowlane coraz częściej decydują
się długoterminowy wynajem maszyn, który jest opcją zdecydowanie prostszą i tańszą niż np. leasing.
Duże firmy budowlane dość często decydują się na zakup maszyn – zwłaszcza tych, które są wykorzystywane
najczęściej i stanowią podstawowy kapitał przedsiębiorstwa. Wydawać by się mogło, że wynajęcie parku
maszynowego jest bardziej interesującą możliwością przede wszystkim dla niewielkich zakładów, jednak nawet duże
firmy bardzo chętnie korzystają z usług wypożyczalni sprzętu. Proste kalkulacje pokazują, że nie jest opłacalne
kupowanie czy branie w leasing wszystkich urządzeń – zwłaszcza tych specjalistycznych, drogich i używanych rzadziej,
których zakup będzie się amortyzował bardzo długo. Dlatego nawet duże przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają
ze sprzętu, jaki oferują świetnie wyposażone i profesjonalne firmy, zajmujące się wypożyczaniem maszyn
budowlanych.
Dla mniejszych firm budowlanych, działających na rynkach lokalnych, wypożyczenie maszyny często jest z kolei
jedyną opcją, która się opłaca. Wynika to między innymi z faktu, że tego typu zakłady dzięki wypożyczeniu urządzeń
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mogą podejmować się prac budowlanych zlokalizowanych w znacznym oddaleniu od swojej siedziby. Wynajęcie
maszyny na miejscu budowy sprawia, że odpadają wysokie koszty transportu.
Obok wyeliminowania wysokich kosztów transportu, zaletą wynajmu maszyn jest też zredukowanie nakładów
ponoszonych na przeglądy konserwacyjne czy naprawy, które nieuchronnie muszą ponosić właściciele urządzeń. Te
wydatki również leżą po stronie wypożyczalni, o ile usterka nie wynika z winy operatora.
Rynek transportowy
Dynamiczny rozwój polskiego transportu międzynarodowego spowodował, że w tej branży zdominowaliśmy cały
unijny rynek. Co trzecia ciężarówka należy dziś do polskiej firmy. Udział w tym segmencie europejskiego rynku wzrósł
z poziomu 8,8 proc. w 2004 r. aż do 34,1 proc. w roku 2015.
Rynek transportowy w Polsce opiera się przede wszystkim na transporcie drogowym. Podmioty działające na rynku
muszą sobie radzić z takimi problemami jak rosnące ceny paliw, rotacja pracowników, opłaty i utrudnienia drogowe
czy obostrzenia dotyczące np. emisji CO2. Pomimo wielu czynników, które negatywnie wpływają na ten rynek wzrost
gospodarczy powoduje powstawanie wielu nowych firm zajmujących się transportem czemu sprzyjają również
korzystne oferty leasingowe pozwalające na rozbudowę floty pojazdów transportowych. Przy takich warunkach na
rynku można zaobserwować jego rozdrobnienie, dużą konkurencyjność i niskomarżowe ceny.
W Polsce działa około 131 tys. podmiotów zajmujących się transportem drogowym, 4,2 tys. podmiotów zajmujących
się działalnością kurierską i 3,4 tys. podmiotów związanych z transportem lądowym pasażerskim, miejskim i
podmiejskim. Najczęściej poszukiwaną usługą transportową przez firmy spedycyjne oraz inne podmioty był przewóz
samochodów – wynika z raportu opracowanego przez serwis Oferteo.pl.

Rodzaje przewożonego ładunku i jego udział w transporcie ogółem
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Źródło: oferteo.pl

MEMORANDUM INFORMACYJNE LETUS CAPITAL S.A. DLA AKCJI SERII C1

86

Rynek gier komputerowych
Według raportu Global Games Market Report 2016 opracowanego przez firmę analityczną Newzoo, wzrost wartości
globalnego rynku gier wideo w 2016 r. w stosunku do 2015 r. wyniósł 8,49%. Szacunkowa wartość rynku w 2016 r.
wyniosła ok. 99,6 mld USD. Analitycy Newzoo przewidują, że przy zachowaniu obecnego tempa rozwoju, w 2019 r.
wartość rynku gier na świecie może osiągnąć nawet 118,6 mld USD. Wzrost wartości rynku gier napędza zarówno
wzrost liczby i różnorodności urządzeń wykorzystywanych go gier a więc głównie tabletów, urządzeń mobilnych,
komputerów PC oraz konsol, jak i w ujęciu terytorialnym wzrost liczby użytkowników, szczególnie wysoka dynamika
rozwoju rynku gier przypada na rejon Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej. W raporcie firma Newzoo szacuje że
liderem rynku są Chiny - szacowana przez Newzoo wartość chińskiego rynku gier w 2016 r. to 24,4 mld USD podczas
gdy rynku amerykańskiego – 23,6 mld USD. W Stanach Zjednoczonych wartość przemysłu gier jest większa niż prasy
(21 mld USD), radio (17 mld USD), filmu (11 mld USD) i muzyki (9 mld USD).
Duże znaczenie tym zakresie odgrywa dynamiczny rozwój globalnego rynku gier związany z rosnącą bazą
użytkowników nowych konsol – według najnowszych danych liczba konsol nowej generacji przekroczyła w dwa lata
od premiery 55 mln sztuk – co stanowi wartość blisko 50% wyższą niż w przypadku poprzedniej generacji konsol w
tym samym momencie cyklu ich życia.

Największe rynki gier wideo na świecie w 2016 r. (wartość podana w
mld USD)
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Źródło: Newzoo.com
Według szacunków Newzoo, w pierwszej trójce największych rynków gier komputerowych znajdują się – Chiny (24,4
mld USD), USA (23,6 mld USD) i Japonia (12,4 mld USD). Wartość polskiego rynku gier wideo wynosi obecnie ok. 439
mln USD. Pod względem wartości rynku Polska zajmuje 19 miejsce na świecie. W rejonie CEE Polska zajmuje drugie
miejsce za Rosją, której rynek jest zdecydowanie większy - wartość rynku gier w Rosji szacowana jest na 1,4 mld
USD). Kolejne miejsca w Europie Środkowo-Wschodniej zajmują Ukraina (142 mln USD), Czechy (128 mln USD) i
Rumunia (126 mln USD). Zgodnie z szacunkami analityków Newzoo, największy, to jest wynoszący 29% udział w
światowym rynku gier w 2016 r. miał segment gier TV i na konsole. Jego wartość wzrosła rok do roku o 4,5% do
poziomu 29 mld USD. Na drugim miejscu znalazły się gry na smartofny z udziałem 27% w całym rynku gier wideo.
Największą dynamikę zanotował w 2016 r. segment gier na smartfony (+23,7% rdr), który osiągnął wartość 27,1 mld
USD.
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Światowy rynek gier w podziale według urządzenia
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Źródło: Newzoo.com
Najważniejsze trendy branżowe ostatnich lat to:
– bezpłatne pobieranie gier z serwisów internetowych za pomocą modelu Free-to-Play,
– rozwój gier na urządzenia mobilne,
– wieloosobowe rozgrywki w systemie multiplayer,
– coraz szersza dystrybucja krajowych produkcji na międzynarodowe rynki.
W Polsce branża gier rozwija się bardzo prężnie – według analityków Newzoo polski rynek gier będzie rósł
średniorocznie do 2019 r. w tempie 6,6%. W Polsce obecnie gra 13,4 mln osób, podczas gdy, dla porównania, na
świecie jest 2,1 mld graczy (w tym ponad 155 mln Amerykanów). Z 13,4 mln graczy w Polsce 11,9 mln używa
urządzeń mobilnych. Coraz częściej korzystają też z modelu Free-to-Play (F2P), umożliwiającego pobieranie
bezpłatnych gier z serwisów internetowych. Ich twórcy czerpią zyski z dodatkowych modułów oraz aktualizacji, które
można zakupić dokonując mikropłatności.
W naszym kraju działa ok. 160 firm produkujących gry, zaś branża zatrudnia 6 tys. pracowników. Przy obecnej
dynamice rozwoju sektor gier komputerowych może się stać jednym z wiodących elementów polskiego przemysłu
kreatywnego i dzięki znaczącym produktom znakiem rozpoznawczym polskiej gospodarki.
Kolejne lata wzrostów zakładane są przez analityków również w cyfrowej dystrybucji gier (zarówno na PC, jak i na
konsole), która to stanowi rosnący fragment rynku. Według danych z raportu PwC Global entertainment and media
outlook 2014-2019 obecnie trwa proces migracji konsumentów w kierunku cyfrowej dystrybucji. Do 2019 roku
cyfrowa dystrybucja tradycyjnych gier wideo wygeneruje przychód wielkości 12,89 mld dolarów, to jest 19,6%
łącznych przychodów ze sprzedaży gier wideo. Szczególną cechą praktycznie wszystkich produkcji gier realizowanych
w Polsce jest wysoki udział eksportu w łącznej sprzedaży.
Polski rynek gier wideo pod względem przychodów w tej branży plasuje się na 19 miejscu na świecie i 2 w Europie
Środkowo-Wschodniej. Odsetek grających wśród użytkowników internetu stanowi 72% - wynika z raportu Kondycja
Polskiej Branży Gier Wideo przygotowanego na zlecenie MKiDN.
Branża gier wideo w Polsce na przestrzeni ostatnich lat weszła w fazę stabilnego rozwoju, a sukcesy polskich
produkcji wzmocniły pozycję polskich deweloperów na arenie międzynarodowej. W pierwszym półroczu 2015 dwie
gry spośród 10 najlepiej sprzedających się gier na świecie pochodziły z Polski – "Wiedźmin 3" oraz "Dying Light". Stale
rośnie wartość budżetów nowych gier oraz ilości projektów w produkcji. Przekłada się to również na wzrost
zatrudnienia oraz stabilnością finansową krajowych twórców gier. W Polsce działa obecnie około 160 firm
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tworzących gry wideo. Są to zarówno duże studia zatrudniające po kilkuset pracowników (CD PROJEKT RED, CI
Games, Techland, Ganymede), jak i firmy średniej wielkości o kadrze kilkudziesięcioosobowej (11 bit studios, AT
Games, iDreams) oraz mocno niezależne niewielkie studia (Pixel Crow, Digital Melody, Grey Wizzard Innovative).
Badanie zrealizowane na grupie 1200 polskich internautów w wieku 15-55 lat pozwala przyjrzeć się przekrojowi
polskich graczy. Wynika z nich, że obecnie po szeroko pojęte gry wideo sięgają kobiety (50%) i mężczyzn (50%).
Kobiety najchętniej sięgają po gry w serwisach społecznościowych (67%) oraz mobilne na smartfonie lub tablecie
(64%). Mężczyźni dominują jako użytkownicy konsoli (69%) oraz gracze gier instalowanych na komputerach (58%).
Wśród wszystkich zbadanych platform, Polscy internauci najczęściej sięgają po gry zainstalowane na smartfonie lub
tablecie – 54%, gry zainstalowane na komputerze - 45% i gry przeglądarkowe - 41%. W gry instalowane na konsolach
gra obecnie 19% respondentów. Wszystkie ze wskazanych platform, w porównaniu z rokiem ubiegłym, wykazują
znaczące wzrosty poza grami w serwisach społecznościowych, które zanotowały 2% spadek. Najbardziej
dynamicznym typem gier są gry mobilne, w przypadku których, w ciągu jednego roku, ilość grających użytkowników
zwiększyła się z 40% do 54%.

Liczba graczy wśród internautów
35%

Gra w gry zainstalowane na komputerze
(laptop lub PC)
28%

Gra na smartfonie lub tablecie

42%
45%

40%

54%
2014

34%
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Gra w gry na przeglądarkowe na
komputerze

2015
2016

Gra w serwisach społecznościowych

36%
34%
10%
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Źródło: Polish Gamers Research 2016
Zdecydowanie najczęściej po gry sięgają ludzie młodzi w wieku 15-24 (32%) oraz w wieku 25-34 lat (32%).
Dużą i rosnącą popularnością w Polsce, bez względu na platformę, cieszą się tzw. gry free-to-play, czyli takie, z
których można korzystać za darmo, a jedyny koszt wiąże się z opcjonalnymi mikropłatnościami lub popremierowymi
dodatkami. Zazwyczaj są to gry sieciowe, umożliwiające wspólną rozgrywkę z innymi graczami. Doświadczenie z tego
typu produkcjami ma 2/3 wszystkich badanych graczy, a spośród osób, którym zdarzyło się kiedyś grać w darmowe
gry, 2/3 robiło to w ciągu ostatniego miesiąca.
Największe zainteresowanie wśród graczy ma miejsce:
– w grach przeglądarkowych (np. Plemiona, GoodGame Empire),
– w prostych grach (np. na gry.pl, kurnik.pl)
– na serwisach o większych grach (np. o LoL, CS:GO, World of Tanks)
– w serwisach społecznościowyuch dla graczy (np. dogry.pl)
– oglądając jak inni grają lub sami nadając (twitch.tv)
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– w sklepach (cdp.pl, gog.com)
Około 12,3 miliona, czyli niemal 1/3 Polaków gra. W gronie internautów liczba graczy to ponad 50%. Badania
wskazują że nawet „darmowe” przynoszą przychody, ponad połowa z 12,3 miliona graczy płaci (kupują gry, kupując
doładowania, pakiety premium, skrzynki w CS czy tzw. skiny w LoLu). W grupie tej około 6,4 miliona osób dokonuje
płatności, których wydatki szacowane są na 408 milionów dolarów rocznie. Średnio jeden gracz zasila branżę w
kwocie 63,74 dolarów rocznie (około 250 zł rocznie, 21 zł miesięcznie). Te wydatki generowane są coraz częściej na
mobile, już około 28% wpływów jest właśnie z urządzeń mobilnych, dla porównania francuski gracz wydaje rocznie o
100$ więcej niż Polak, a w Wielkiej Brytanii płacących graczy jest o 9% więcej).

Źródło informacji o nowych grach ogólnie
Znajomi, rodzina

33%

Serwisy społecznościowe

23%
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Źródło: Polish Gamers Research 2016
Gry przeglądarkowe online umożliwiają m.in bezpośrednio na stronie przeglądarki, inne natomiast wymagają
pobrania i instalacji. Tak więc w do grania w darmowe gry przeglądarkowe online w wielu wypadkach potrzebne jest
tylko połączenia z Internetem, powszechnie stosowaną przeglądarkę internetową, taką jak Mozilla Firefox, Google
Chrome lub Microsoft Internet Explorer oraz bezpłatne konto u danego wydawcy gier przeglądarkowych online.
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Konto zakłada się z reguły na stronie administratora, podając podstawowe dane. Służy ono do komunikacji z
administratorem w m.in. w celu zapewnienia właściwego serwisu.

W jakiego typu gry gramy w przeglądarkach
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Źródło: Opracowanie własne
Do najpopularniejszych typów gier przeglądarkowych należą proste gry logiczne i karciane a także bardziej złożone
gry akcji, strategiczne, przygodowe oraz typu MMO.
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Jak gramy w gry przeglądarkowe
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Źródło: Opracowanie na podstawie badania Polish Gamers 2015
Najpopularniejszym sposobem gry jest gra samodzielna. Gra zespołowa w przypadku gier na przeglądarki to zaledwie
21%. Wysoki udział samodzielnej gry to przede wszystkim efekt dużego udziału gier logicznych i karcianych w które
zdecydowana większość gra pojedynczo.

Preferowane metody płatności dla gier przeglądarkowych
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Źródło: Opracowanie własne
W przypadku gier free-to-play opartych mikropłatnościach zdecydowanie największy udział w preferowanej formie
płatności mają płatności SMS oraz systemy przelewów ekspresowych. Podobnie jest w przypadku gier
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przeglądarkowych. Preferowana forma płatności dla gier przeglądarkowych to płatności SMS która wybierana jest
przez 75% badanych.

Średnie jednorazowe wydatki na gry przeglądarkowe
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Źródło: Opracowanie na podstawie badania Polish Gamers 2015
Rynek gier przeglądarkowych cieszy się stale rosnącym zainteresowaniem. Coraz więcej osób sięga po ten typ
rozrywki, przeznaczając na to część swojego czasu. Można wyróżnić kilka podstawowych aspektów, dzięki którym
ludzie sięgają po gry przeglądarkowe.
– Dostępność technologiczna - W gry przeglądarkowe można grać dosłownie wszędzie. Wystarczy komputer i dostęp
do internetu. W dobie urządzeń mobilnych coraz więcej tytułów można również uruchomić na smartfonach i
tabletach. Gracze nie muszą się martwić o specyfikację techniczną i podzespoły swojego komputera. Mają pewność,
że gra uruchomi się nawet na starszym sprzęcie.
– Dostępność cenowa – koszt uczestnictwa w grze jest zdecydowanie niższy niż w grach premium co w połączeniu z
niską barierą technologiczną umożliwia łatwe wejście w świat komputerowej rozrywki.
– Możliwość gry w godzinach pracy - Gry przeglądarkowe idealnie sprawdzają się w pracy. W przerwie pomiędzy
jednym zleceniem, a drugim możemy doglądać swojej wirtualnej wioski czy też wysłać naszego bohatera na kolejną
przygodę.
– Nieskomplikowana fabuła - Większość ludzi jest zapracowana, a gdy wraca do domu po całym dniu ciężkiej pracy,
nie ma ochoty na skomplikowane gry z ciężką fabułą i trudnymi wyborami moralnymi. Zamiast tego potrzebują
czegoś lekkiego, w co można pograć zarówno pięć minut, jak i godzinkę czy dwie. I właśnie pod tym względem gry
przeglądarkowe sprawdzają się idealnie. Większość dostępnych na rynku tytułów oferuje proste, acz
satysfakcjonujące zasady i możliwość grania z tak zwanego doskoku. To oznacza, że przy grze nie musimy spędzać
ogromnej ilości czasu każdego dnia. Zamiast tego wystarczą krótkie, kilkunastominutowe sesje, kilka razy dziennie.
Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by przy grze przeglądarkowej spędzić cały dzień. Zależy to wyłącznie od
naszych możliwości.
– Zaspokojenie potrzeb społecznościowych - Większość tytułów opiera się na współpracy większej ilości graczy.
Grający mogą tworzyć koalicje, wspólnie planować kolejne kroki czy też po prostu pogadać, jak im minął dzień. To
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właśnie ten aspekt sprawia, że niektórzy bardzo chętnie powracają do ulubionej gry i spędzają przy niej kolejne
godziny.
– Oderwanie do rzeczywistości - Dzięki grom przeglądarkowym możemy zostać farmerem, zarządcą zamku czy
średniowiecznej wioski, przywódcą kosmicznej floty bądź elfim magiem, który próbuje ocalić swój świat przed
przybyszami z innego wymiaru. Gry przeglądarkowe dają nam możliwość wcielenia się w nierealne postacie.
Przenoszą nas do zupełnie innego świata, daleko w tyle pozostawiając troski życia codziennego. Pozwalają spełniać
głęboko skryte marzenia. I właśnie dzięki temu są niezwykle popularne.
– Różnorodność - Wystarczy przejrzeć strony internetowe o tej tematyce (np. grynaprzegladarke.net), by przekonać
się, jak odmienne oferują doświadczenia. Niezależnie od tego, czy preferujemy fantasy, science-fiction, czy też
różowe kucyki, z pewnością znajdziemy coś dla siebie. Gry przeglądarkowe trafiają bowiem we wszystkie gusta.
GRY STRATEGICZNE
Komputerowa gra strategiczna – gatunek gier komputerowych, w których zwycięstwo wymaga przede wszystkim
umiejętności myślenia i planowania. Gry strategiczne akcentują wyzwania o charakterze strategicznym, taktycznym, a
czasami także logistycznym. Część przedstawicieli gatunku oferuje również wyzwania dotyczące gospodarki i
odkrywania nowych terenów. Najczęściej gry strategiczne dzielone są na cztery podgatunki w zależności od tego, czy
rozgrywka odbywa się w czasie rzeczywistym, czy w systemie turowym, jak również, czy dana gra skupia się na
zadaniach strategicznych, czy też taktycznych.
Gry komputerowe podlegają podziałom gatunkowych według najróżniejszych cech rozgrywki. Spośród gier
komputerowych można wyróżnić osiem podstawowych rodzajów, które warunkują cel rozgrywki oraz sposoby jego
osiągnięcia. Są to gry: edukacyjne, fabularne, logiczne, przygodowe, sportowe, strategiczne, symulacyjne i
zręcznościowe. Dzielą się one na około 40 wyspecjalizowanych gatunków, które z kolei dzielone są według
perspektywy ukazywania świata przedstawionego, formy czasowej rozgrywki, stopnia naśladowania świata
rzeczywistego oraz tematyki. Podział ten nie jest jednak jednoznaczny, gdyż wiele gier łączy w sobie cechy kilku
gatunków.
W grze strategicznej gracz musi zaplanować serię akcji skierowanych przeciwko przeciwnikowi (lub przeciwnikom), a
celem rozgrywki jest zwykle redukcja wrogich sił zbrojnych. Zwycięstwo osiąga się w wyniku lepszego niż przeciwnik
planowania, mniejszą rolę zaś odgrywa element przypadku. W większości strategicznych gier komputerowych gracz
może spoglądać na świat gry z lotu ptaka, jak również pośrednio kontrolować przypisane mu jednostki. W związku z
tym znaczna część gier strategicznych zawiera elementy walki o różnym natężeniu, a także umożliwia wybór spośród
różnych opcji taktycznych i strategicznych. Gry wywodzące się z tego gatunku często wystawiają na próbę nie tylko
umiejętności wojskowe gracza, ale również jego zdolności w zakresie eksploracji świata przedstawionego oraz
zarządzania gospodarką.
Gry strategiczne rzadko zawierają w sobie wyzwania polegające na bezpośredniej eliminacji przeciwnika, gdyż ich
użycie może nie odpowiadać graczom przyzwyczajonym do myślenia strategicznego.
W porównaniu z innymi gatunkami (grami akcji, grami przygodowymi), w których licznych przeciwników może
pokonać pojedyncza postać gracza, w grach strategicznych szanse obu stron są wyrównane. Każda strona konfliktu
zasadniczo ma dostęp do podobnych surowców i akcji, a zalety i wady kierowania każdą z frakcji podlegają
zbilansowaniu.
Pomimo obecności wyzwań o charakterze strategicznym, taktycznym, a miejscami także logistycznym, gry
strategiczne różnią się od logicznych. Różnica polega na tym, że o ile w grach strategicznych planowanie dotyczy
wielu graczy, w logicznych odbywa się wyłącznie w izolacji. Ten pierwszy gatunek ma również mechanikę inną niż w
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przypadku gier ekonomicznych, w których wyzwania mają charakter wyłącznie gospodarczy i nie wymagają
jakiejkolwiek walki zbrojnej. Jeżeli istnieje w nich konflikt, to tylko w stopniu niewymuszającym zastosowania działań
skierowanych bezpośrednio przeciwko oponentowi.
Gry strategiczne wykazują podobieństwo do fabularnych w kwestii zarządzania jednostkami o różnych
właściwościach podanych w postaci numerycznej. W grach fabularnych kontrola obejmuje niewielką liczbę
unikalnych postaci, natomiast gry strategiczne opierają się na starciu większej liczby bardzo podobnych jednostek.
Starsze gry strategiczne zawierały widok z lotu ptaka tożsamy z grami planszowymi. Nowocześniejsze gry z gatunku
wprowadziły perspektywę izometryczną. Mimo rozwoju grafiki trójwymiarowej oraz możliwości manipulowania
kamerą gry strategiczne najczęściej wykorzystują perspektywę z lotu ptaka. Rzadko natomiast jest przyjmowany
punkt widzenia zza pleców awatara. Standard w postaci widoku z góry został wprowadzony po to, żeby dostarczyć
graczom przejrzysty widok świata gry i aby możliwe stało się przyjęcie skuteczniejszych strategii.
Komputerowe gry strategiczne dzieli się na oddzielne gatunki w zależności od tego, czy oferują rozgrywkę o
znamionach ciągłości (strategiczne gry czasu rzeczywistego), czy też w ramach nieciągłych faz (strategiczne gry
turowe). Z różnic w mierzeniu czasu wynikają inne rozbieżności pomiędzy gatunkami. Zwyczajowo strategiczne gry
turowe zawierają bardziej rozbudowaną sztuczną inteligencję od gier czasu rzeczywistego ze względu na to, że
turowy charakter rozgrywki daje więcej czasu na kompleksową kalkulację. Jednakże sztuczna inteligencja w
strategicznych grach czasu rzeczywistego nadrabia te niedostatki zdolnością do zarządzania wieloma jednostkami
naraz w tempie szybszym niż człowiek. Ogólnie mówiąc, strategiczne gry czasu rzeczywistego kładą większy nacisk na
akcję, podczas gdy w grach turowych wyeksponowane jest przede wszystkim planowanie abstrakcyjne.
Względna popularność strategicznych gier czasu rzeczywistego prowadzi do wniosku, iż więcej graczy preferuje gry
oparte na akcji. Przyczyną tego jest fakt, że rozgrywka w czasie rzeczywistym sprzyja większej immersji u graczy i jest
lepiej przystosowana do obsługi wielu graczy. Jednocześnie w przypadku gier turowych zwraca się uwagę na mniej
stresujący charakter rozgrywki, który nie wymusza działania pod presją czasu i przyczynia się do bardziej
wyważonego planowania działań. Możliwe jest zatem wskazanie zalet związanych z każdym gatunkiem gier
strategicznych
Większość komputerowych gier strategicznych łączy w sobie elementy strategii i taktyki. Pojęcie „taktyki” odnosi się
zwykle do sposobu wykorzystania jednostek podczas danej bitwy, podczas gdy w terminie „strategia” zawierają się
zarówno siły wojskowe, jak i miejsce bitwy oraz bardziej rozległe cele dowódcze bądź obrana doktryna wojenna.
Jednakże istnieje również podgatunek gier całkowicie taktycznych w swej formie, które noszą miano taktycznych gier
czasu rzeczywistego (real-time tactics) bądź taktycznych gier turowych (turn-base tactics). Produkty uznawane za
czyste gry taktyczne przeważnie oddają graczom do dyspozycji jedynie niewielką liczbę jednostek, a nieobecne są w
nich elementy typowych gier strategicznych w postaci wytwarzania obiektów oraz zarządzania zasobami. Gry
taktyczne ograniczają się do walki, jak również skupiają się starciach pojedynczych jednostek lub małych oddziałów
biorących udział w większym konflikcie.
Gry strategiczne osadzone są w różnych sceneriach. W zależności od teatru działań wojennych mogą być wydawane
jako morskie gry strategiczne (naval strategy games) lub kosmiczne gry strategiczne. Rozgrywka może odbywać się na
wielką skalę (gatunek grand strategy wargame) niezależnie od tego, czy toczy się w czasie rzeczywistym, czy też w
turach. Gry strategiczne osadzone są również w różnych realiach historycznych, wykorzystując jako czas akcji na
przykład II wojnę światową, średniowiecze lub epokę wojen napoleońskich. Część gier strategicznych nawet snuje
alternatywne wersje wydarzeń z historii świata, manipulując faktami historycznymi i pisząc dzieje na nowo.
Nietrudno też zauważyć gry umiejscowione w realiach fantastyki naukowej, jak również nawiązujące do fantasy.
Niektóre gry strategiczne noszą miano abstrakcyjnych, gdyż ich celem nie jest przedstawianie w pełni wiernego
świata. Choć część z nich opiera się na walce – jednostki mogą zostać przechwycone bądź zniszczone – to jednak
zawarte są w nich zadania polegające na układaniu grup jednostek w określone wzory. Pomimo to przytłaczająca
większość gier strategicznych odwołuje się do świata realnego, co może się wyrażać w ich złożonej mechanice.
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W grach strategicznych możliwa jest rozgrywka jednoosobowa lub wieloosobowa, a niekiedy obie wymienione. W
przypadku gry jednoosobowej gracze mają możliwość uczestnictwa w trybie kampanii, na który składa się seria
meczów rozgrywanych przeciwko sztucznej inteligencji. Ukończenie każdej misji posuwa akcję gry do przodu,
skutkując niekiedy pojawieniem się przerywnika filmowego; niektóre gry nagradzają gracza za ukończenie misji
odblokowaniem nowych zdolności bądź usprawnień. Wytrawni gracze mają w zwyczaju częściej uczestniczyć w
rozgrywce wieloosobowej, w której żywi gracze są bardziej wymagającymi rywalami aniżeli sztuczna inteligencja.
Przeciwnicy symulowani przez sztuczną inteligencję często potrzebują niedostępnych dla gracza informacji lub
modyfikatorów, aby stanowić dla nich wyzwanie.
WARTOŚĆ RYNKU GIER PRZEGLADARKOWYCH
Według Internetowego Domu Mediowego (IMDnet) wartość rynku gier przeglądarkowych wynosi ok. 70 mln złotych.
Najbardziej popularne to „Farmerama”, „Grepolis” oraz „Wolni farmerzy”. Są to proste i łatwo dostępne – poprzez
przeglądarki internetowe darmowe gry. W ostatnich latach gry te podbijają cały internetowy świat i okazują się
sporym biznesowym sukcesem. Według ekspertów w Polsce gra w nie już dwóch na trzech internautów.
Większość tych gier nie trzeba kupować i ściągać na dysk a większość jest dostępna w przeglądarce internetowej. Nie
wymagają również instalacji osobnego oprogramowania i przeważnie są darmowe. Serwisy z grami
przeglądarkowymi mają coraz lepsze wyniki – według informacji Megapanelu Spilgames (niemiecki właściciel kilku
tytułów gier przeglądarkowych) firma ma ponad 3 mln użytkowników (wzrost o jedną szóstą w ciągu roku),
WarofDragons.pl – ponad 2 mln, WyspaGier.pl – 1,7 mln, a Gry-Online.pl – 1,6 mln.

5.16.

Główne inwestycje krajowe i zagraniczne Emitenta, w tym inwestycje kapitałowe

Nazwa

Miejski
Pojazd
Elektryczny
Spółka z o.o.

5.17.

Dane adresowe

Przedmiot działalności

Udział w kapitale /
udział w głosach

ul. Aleje
Jerozolimskie, nr 85,
lok. 21, 02-001
Warszawa

Pierwszym etapem działalności
spółki Miejski Pojazd
Elektryczny Sp. z o.o. jest
procedura opatentowania
modułu zasilania pojazdu
elektrycznego wraz z układem
kontroli baterii pojazdu
elektrycznego, a także modułu
kontroli parametrów pojazdu
elektrycznego.

60%/60%

Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym,
układowym, ugodowym, arbitrażowym, egzekucyjnym lub likwidacyjnym – jeżeli
wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta

Według najlepszej wiedzy Zarządu Emitent nie był i nie jest podmiotem postępowań upadłościowych, układowych,
ugodowych, arbitrażowych, egzekucyjnych lub likwidacyjnych, które mogą mieć istotne znaczenie dla działalności
Emitenta. Ponadto Emitent, według swojej najlepszej wiedzy, nie uważa aby stał się podmiotem w/w postępowań w
najbliższej przyszłości.
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5.18.

Informacje o wszystkich innych postępowaniach przed organami administracji
publicznej, postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, w tym o postępowaniach w
toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takich, które mogą
wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w
niedawnej przeszłości albo mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta,
albo stosowną informację o braku takich postępowań

Według najlepszej wiedzy Zarządu Emitent nie był i nie jest podmiotem postępowań przed organami rządowymi,
postępowań sądowych lub arbitrażowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację
finansową Emitenta. Ponadto Emitent, według swojej najlepszej wiedzy, nie uważa aby stał się podmiotem w/w
postępowań w najbliższej przyszłości.

5.19.

Zobowiązania Emitenta, w szczególności kształtujące jego sytuację ekonomiczną i
finansową, które mogą istotnie wpłynąć na możliwość realizacji przez nabywców
Akcji uprawnień w nich inkorporowanych

Według najlepszej wiedzy Zarządu Emitent na dzień publikacji Memorandum Informacyjnego nie posiada
zobowiązań kształtujących jego sytuację ekonomiczną i finansową, które mogą istotnie wpłynąć na możliwość
realizacji przez nabywców Akcji uprawnień w nich inkorporowanych.

5.20.

Informacje o nietypowych zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności
gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Memorandum

W lutym 2016 roku Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydziału Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KatowiceWschód zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Letus Capital S.A. o kwotę 889.000 zł (osiemset
osiemdziesiąt dziewięć), w wyniku emisji 8.890.000 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H.
W wyniku tej rejestracji kapitał zakładowy Letus Capital S.A. wynosi obecnie 1.778.000 zł (milion siedemset
siedemdziesiąt osiem tysięcy) i dzieli się na 17.780.000 (siedemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy)
akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
W dniu 24 lutego 2016 r. Emitent zbył aktywa w postaci 100% (23600 udziały, o wartości nominalnej 50 zł każdy)
udziałów w Spółce GOADVISERS SEED CAPITAL Sp. z o.o. (dalej Spółka) za kwotę 5000 zł. Spółka nie prowadziła
działalności, przynosząc tym straty na rzecz utrzymania, jednocześnie cel powołania Spółki oraz potencjalna przyszła
działalność nie są zbieżne z nową strategią Emitenta.
W dniu 24 lutego 2016 r. Emitent nabył aktywa w postaci 33 udziałów (o wartości nominalnej 50 złotych każdy),
stanowiących 33% w kapitale zakładowym oraz tą samą ilość głosów na zgromadzeniu wspólników w Spółce
Platinium Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za kwotę 5000 zł. Emitent uznaje działanie to jako czasową
inwestycję z wysoką stopą zwrotu.
W dniu 26 września 2016 roku Spółka zbyła 407 (słownie: czterysta siedem) udziałów spółki Generator Małych
Elektrowni Wodnych spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Toruniu (dalej: Generator MEW). Zbycie
udziałów Generator MEW stanowi zbycie aktywów o istotnej wartości, gdyż wartość tej transakcji wynosi 1.448.920
zł. (słownie: milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset złotych). Spółka uzyskała zysk 899.470,00 zł na
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różnicy kupna i sprzedaży przedmiotowych udziałów. Sprzedaż nastąpiła z uwagi na pojawienie się odpowiedniej
oferty, Emitent wcześniej traktował zakup udziałów w/w spółki jako inwestycję długoterminową.
W października 2016 roku dokonano przydziału 3.622.300 akcji spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą
w Tarnowcu (dalej: Makora), akcje zostały subskrybowane na podstawie zaproszenia zarządu Makora, z
zastrzeżeniem możliwości redukcji subskrypcji, która w tym przypadku nie wystąpiła. Akcje zostały opłacone w
wysokości nominalnej 40 groszy za akcje, łącznie 1.448.920,00 zł. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału spółki
Makora, Emitent będzie posiadał w niej 11,52% kapitału zakładowego oraz taki sam udział w głosach na Walnym
Zgromadzeniu. Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. (nazwa zmieniona na Angel Business Capital S.A., w trakcie
rejestracji) z siedzibą w Tarnowcu (siedziba zmieniona na Warszawę, w trakcie rejestracji). Główną działalnością była
produkcja wyrobów szklanych. Zgodnie z nową strategią, Spółka planuje skupić się na inwestycjach w spółki
wykorzystujące innowacje i nowe technologie, które są obarczone dużym ryzykiem inwestycyjnym przy założeniu
potencjalnie wysokich stóp zwrotu z inwestycji. Spółka Makora jest notowana na ASO NewConnect.
Spółka uregulowała 7 grudnia 2016 roku rozliczenia poprzez umowy o zwolnienie z długu. Pierwsza zawarta
pomiędzy Emitentem jako dłużnikiem a wierzycielem dotycząca zwolnienia z długu wynoszącego 609 327,15 zł oraz
druga gdzie Spółka jest wierzycielem, na kwotę zwolnienia 203 015,72 zł. Dzięki podpisaniu powyższych umów Spółka
zmniejszyła swoje zobowiązania w stosunku do należności o 406 311,43 zł, co stanowi incydentalne znaczne
podniesienie innych przychodów operacyjnych. Tego samego dnia zostały sprzedane akcje własne Spółki w ilości
195650 w cenie 0,33 zł sztuka, w sumie 64.564,50 zł. Powyższa sprzedaż została ujęta w innych przychodach
finansowych. W pozycji tej ujęto również przychody z tytułu sprzedaży akcji Angel Business Capital S.A., które
opisano wcześniej.
W dniu 30 grudnia 2016 roku Spółka podpisała warunkową umowę sprzedaży 2.000.000 akcji spółki Angel Business
Capital S.A. za kwotę 420.000 zł pod warunkiem objęcie przez Sprzedającego udziałów stanowiących 50% kapitału
zakładowego oraz dających 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu - za kwotę nie wyższą niż 420.000 zł w spółce
Quelia Sp. z o.o. KRS 401132. A także podpisała umowę sprzedaży 100.000 akcji spółki Angel Business Capital S.A. za
kwotę 40.000 zł.

5.21.

Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji finansowej i majątkowej emitenta i
jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały
po sporządzeniu danych finansowych zamieszczonych w Memorandum

Emitent 29 sierpnia 2017 roku podpisał przedwstępną umowę zakupu 100% udziałów spółki DAVINCI Sp. z o.o. z
siedzibą w Czernikowie. Cena został ustalona na kwotę 4.950.000 złotych. Spółka DAVINCI Sp. z o.o. jest spółką
celową będącą właścicielem nieruchomości w Czernikowe, gdzie prowadzi hotel oraz restaurację. Zgodnie z
operatem szacunkowym z dnia 1 lutego 2017 roku sama nieruchomość jest wyceniona na kwotę 5.018.200 złotych
(1229,26 m2 powierzchni użytkowej), w co nie jest wliczone wyposażenie oraz urządzenia hotelowo-restauracyjne,
co znacząco podnosi wartość kompleksowego zakupu. Hotel dysponuje 10 pokojami, z własnymi łazienkami,
klimatyzacją, internetem oraz telewizją, które umożliwiają nocleg 30 osobom. Restauracja jest dostosowana do
przyjmowania ponad 200 gości na raz, posiada pełne zaplecze gastronomiczne. W budynku znajdują się dwie sale
konferencyjne, a w okresie letnim działa duży ogródek przy restauracji. Obiekt posiada parking na 50 samochodów.
Zakup ma zostać sfinansowany ze środków pozyskanych z emisji akcji serii C1.
Emitent dnia 06 września 2017 roku podpisał przedwstępną umowę zakupu 100% udziałów spółki Casa Sp. z o.o. z
siedzibą w Toruniu. Cena został ustalona na kwotę 1.050.000 złotych. Spółka Casa Sp. z o.o. jest spółką celową, która
jest właścicielem nieruchomości w Toruniu przy ulicy Podmurnej. Budynek użytkowy, dawne kino, znajduje się na
terenie zespołu staromiejskiego najwyższych wartości zabytkowych i historycznych, uznanego za pomnik historii,
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wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO, jednakże sam obiekt nie jest wpisany do rejestru
zabytków. Budynek oddalony jest o parędziesiąt metrów od głównego deptaku miasta, ma powierzchnię 188 m2.
Wartość budynku według wyceny z dnia 19 grudnia 2016 roku wynosiła 1.057.000 zł. Od czasu wyceny został
wykonany projekt architektoniczny przebudowy uzgodniony z konserwatorem zabytków, także zostały poczynione
znaczne prace modernizacyjno-remontowe mające na celu dostosowanie budynku do użytku komercyjnego, co
znacząco podnosi wartość nieruchomości w stosunku do wartości z wyceny.
Emitent dnia 07 września 2017 roku podpisał przedwstępną umowę zakupu 100% udziałów spółki Casas Sp. z o.o. z
siedzibą w Toruniu. Cena została ustalona na kwotę 483.000 złotych. Cena został ustalona na podstawie wyceny
nieruchomości z dnia 5 kwietnia 2017 roku. Spółka Casas Sp. z o.o. jest spółką celową, która jest właścicielem 7
działek gruntu. Działki mają powierzchnię od 1000 m2 do 1438 m2. Działki zlokalizowane są ok 8 km od granicy
Torunia, zlokalizowane są w sąsiedztwie gminnej drogi asfaltowej. Działki są niezabudowane, o regularnych
kształtach zbliżonych do kwadratu, o równym ukształtowaniu terenu. Otoczenie stanowi zabudowa jednorodzinna
oraz pola uprawne. Z uwagi na lokalizację oraz wielkość należy uznać je jako bardzo atrakcyjne na rynku
nieruchomości. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łysomice przedmiotowe działki znajdują się na obszarze o funkcji pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, dla obszaru
działek nie ma sporządzonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Emitent dnia 05 września 2017 roku zawarł porozumienie z grupą Udziałowców posiadających pakiet kontrolny
udziałów spółki Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Nafta-Trans" Sp. z o.o. z siedzibą w Pile dotyczący możliwości
odkupienia pakietu przekraczającego 50% udziałów przedmiotowej spółki. Określenie dokładnych kwot oraz
wielkości zakupu będzie uzależnione od wyceny Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Nafta-Trans" Sp. z o.o. przez
uprawniony podmiot zewnętrzny, a także od możliwości Emitenta.
Spółka Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Nafta-Trans" Sp. z o.o. jest jednym z liderów branży transportowej i
dźwigowej w Północnej Wielkopolsce. Posiada żurawie o udźwigu od 12 do 120 ton, ciągniki samochodowe, naczepy
niskopodwoziowe, wywrotki, pługosolarki, koparki, spycharki, a także samochody dostawcze do 3,5 tony. Podmiot
ten posiada również warsztat samochodów osobowych, warsztat samochodów ciężarowych, wulkanizację, stację
kontroli pojazdów oraz własną brygadę budowlano-montażową.
Umowy wstępne nabycia udziałów spółek DAVINCI Sp. z o.o., Casa Sp. z o.o. oraz Casas Sp. z o.o. zostały aneksowane
w dniu 31 października 2017 r. na podstawie zawartych aneksów zawarcie umów właściwych ma nastąpić do dnia 31
grudnia 2017 r. Realizacja powyższych umów jest uzależniona od kwot środków finansowych pozyskanych z emisji
akcji serii C1. Na obecnym etapie do zakończenia emisji akcji serii C1 Emitent nie jest wstanie określić które z
zawartych umów wstępnych zostanie zrealizowana.
Emitent dnia 25 października 2017 roku objął podwyższenie kapitału zakładowego spółki iTechnologie Games Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie. Kapitał został podniesiony o 100.000 zł, podwajając tym wcześniejszy kapitał. Emitent
objął 1000 udziałów stanowiących całość podwyższenia. Objęcie nastąpiło po cenie nominalnej. Dodatkowo tego
samego dnia nabył 800 udziałów (za kwotę 95.000 zł) tej samej spółki uzyskując razem 1800 udziałów, stanowiących
90% kapitału oraz taką samą ilość głosów na zgromadzeniu wspólników. iTechnologie Games Sp. z o.o. jest w trakcie
realizacji gry "FX Game: Prepare to battle" oraz "FX Game: Asset manager".

5.22.

Osoby zarządzające i osoby nadzorujące Emitenta
ZARZĄD EMITENTA

Zgodnie z postanowieniami § 11 Statutu Zarząd Emitenta może być jedno lub wieloosobowy, a kadencja członków
Zarządu trwa pięć lat. Zgodnie z art. 369 § 4 KSH oraz § 5 Statutu mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem
odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia
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funkcji członka Zarządu. Nadto, zgodnie z art. 369 § 5 KSH mandat członka Zarządu wygasa w skutek śmierci,
rezygnacji albo odwołania członka Zarządu ze składu Zarządu.
Prezes Zarządu i członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza również określa liczbę
członków Zarządu na każdą kadencję.
Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Emitenta przed upływem kadencji, jak również
zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd.
Pan Dariusz Przewłocki został powołany do zarządu w dniu 3 czerwca 2015 r. na okres pięcioletniej kadencji
rozpoczynającej się 3 czerwca 2015 r. Kadencja upływa 3 czerwca 2020 r.
Skład Zarządu:
Imię i nazwisko
Dariusz Przewłocki

Stanowisko
Prezes Zarządu

Poniżej przedstawiamy życiorys Prezesa Zarządu
Dariusz Przewłocki – Prezes Zarządu
a) imię, nazwisko, wiek, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką zostali powołani,
Dariusz Przewłocki – Prezes Zarządu, wiek 41 lata, kadencja upływa 30 czerwca 2020 roku
b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach,
Ukończył Państwowe Technikum Ogrodniczo - Ekonomiczne w Kaliszu oraz studiował Psychologię Zarządzania w
Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Posiada duże doświadczenie w branży handlowej, gdzie pracował m.in. jako
przedstawiciel handlowy, kierownik sprzedaży oraz dyrektor handlowyw takich spółkach jak Sara Lee Household and
Body Care Poland Sp. z o.o., Rada Sp. J., SSL Healthcare Polska Sp. z o.o. (w latach 2005-2011), Zakład Produkcji
Spożywczej Agrovita Krzętle, Reckitt Benckiser Poland (w latach 2010-2011), Alab Laboratoria Medyczne, (w latach
2011-2012),Vitalabo Sp. z o.o. (w latach 2012-2014), Cederroth Polska S.A., Holbex Sp. z o.o. Obecnie pan Dariusz
Przewłocki pełni funkcję prezesa zarządu w spółce Generator OZE S.A.
c) wskazanie, czy osoby te pełniły w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w
podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości,
Nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego
kadencji znalazły się w stanie upadłości.
d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru
prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS ani żadnym innym
równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.
e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia
działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub
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pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o
skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu
karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce
na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,
Nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia
funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie
państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, ani nie został skazany prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu
spółek handlowych, ani nie zaistniały inne równoważne zdarzenia, które miały miejsce na podstawie przepisów
prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.
f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych,
administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osób zarządzających emitenta i nadzorujących emitenta, jeżeli
wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności emitenta;
Nie toczą się ani w okresie ostatnich 2 lat nie zostały zakończone postępowania cywilne, karne, administracyjne i
karno-skarbowe, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.
RADA NADZORCZA EMITENTA
Zgodnie z § 13 Statutu Emitenta, Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powołanych na
trzyletnie kadencje. Zgodnie z art. 369 § 4 KSH, w związku z art. 386 § 2 KSH oraz § 9 Statutu Emitenta, mandat
członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Nadto zgodnie z art. 369 § 5 KSH
w związku z art. 386 § 2 KSH, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w skutek śmierci, rezygnacji albo odwołania
członka Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej.
W skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego wchodzą:
Pan Krzysztof Moszkiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej (powołany do Rady Nadzorczej 30.06.2015 r., kadencja
upływa 30 czerwca 2018 roku ),
Pan Adam Wytrążek - członek Rady Nadzorczej (powołany do Rady Nadzorczej 30.06.2016 r., kadencja upływa 30
czerwca 2019 roku),
Pan Arsen Babachanian - członek Rady Nadzorczej (powołany do Rady Nadzorczej 23.11.2015 r., kadencja upływa 23
listopada 2018 roku),
Pan Cezary Graul - członek Rady Nadzorczej (powołany do Rady Nadzorczej 23.11.2015 r., kadencja upływa 23
listopada 2018 roku),
Pan Łukasza Kopka- członek Rady Nadzorczej (powołany do Rady Nadzorczej 30.06.2017 r., kadencja upływa 30
czerwca 2020 roku).
Skład Rady Nadzorczej:
Imię i nazwisko
Krzysztof Moszkiewicz
Adam Wytrążek
Arsen Babachanian
Cezary Graul
Łukasza Kopka

Stanowisko
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
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Poniżej przedstawiamy życiorysy członków Rady Nadzorczej.
Krzysztof Moszkiewicz
a) imię, nazwisko, wiek, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką zostali powołani,
Krzysztof Moszkiewicz, wiek 32 lata, Przewodniczący Rady Nadzorczej, kadencja upływa 30 czerwca 2018 roku
b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach,
- 2010 – obecnie – Doradztwo Krzysztof Moszkiewicz, właściciel
- 2012 – 2015 – PV Maker Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
- 2013 – 2014 – Farmy Wiatrowe „Kaszuby” Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
- 2014 – obecnie – Kancelaria Doradczo-Inwestycyjna Sp. z o.o. – Prokurent
- 2012 – obecnie – Kancelaria Doradczo-Inwestycyjna Sp. z o.o. – Znaczący Wspólnik
- 2015 – 2016 – Torus Investment Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
- 2015 – 2016 – Macro Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- 2015 – obecnie – Generator Małych Elektrowni Wodnych Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
- 2015 – obecnie – Generator OZE S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2015 – obecnie – Letus Capital S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2016 – obecnie – John Smith Sp. z o.o. – Znaczący Wspólnik
- 2016 – 2017 – Jantar Development S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- 2016 – obecnie – Devoran S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- 2016 – obecnie – United S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- 2016 – obecnie – B.A.C.D. S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- 2016 – obecnie – BIOERG S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- 2016 – 2017 – Calatrava Capital S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- 2017 – obecnie – Style Sp. z o.o. – Znaczący Wspólnik
- 2017 – obecnie – PUH Nafta-Trans Sp. z o.o. – Członek Zarządu
c) wskazanie, czy osoby te pełniły w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w
podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości,
B.A.C.D S.A. w upadłości likwidacyjnej- członek Rady Nadzorczej
d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru
prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS ani żadnym innym
równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.
e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia
działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub
pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o
skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu
karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce
na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,
Nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia
funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie
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państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, ani nie został skazany prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu
spółek handlowych, ani nie zaistniały inne równoważne zdarzenia, które miały miejsce na podstawie przepisów
prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.
f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych,
administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osób zarządzających emitenta i nadzorujących emitenta, jeżeli
wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności emitenta;
Nie toczą się ani w okresie ostatnich 2 lat nie zostały zakończone postępowania cywilne, karne, administracyjne i
karno-skarbowe, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.
Adam Wytrążek
a) imię, nazwisko, wiek, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką zostali powołani,
Adam Wytrążek, 64 lat, Członek Zarządu, kadencja upływa 30 czerwca 2019 roku.
b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach,
- 1995 – obecnie INBUD Sp. z o.o., Prezes Zarządu, współwłaściciel
Wykształcenie wyższe techniczne
c) wskazanie, czy osoby te pełniły w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w
podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości,
Nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego
kadencji znalazły się w stanie upadłości.
d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru
prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS ani żadnym innym
równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.
e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia
działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub
pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o
skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu
karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce
na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,
Nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia
funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie
państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, ani nie został skazany prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu
spółek handlowych, ani nie zaistniały inne równoważne zdarzenia, które miały miejsce na podstawie przepisów
prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.
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f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych,
administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osób zarządzających emitenta i nadzorujących emitenta, jeżeli
wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności emitenta;
Nie toczą się ani w okresie ostatnich 2 lat nie zostały zakończone postępowania cywilne, karne, administracyjne i
karno-skarbowe, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.
Arsen Babachanian
a) imię, nazwisko, wiek, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką zostali powołani,
Arsen Babachanian, 34 lat, członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa 23 listopada 2018 roku
b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach,
- 2006 – 2007 – Zakład Robót Mostowych „ KORMOST”
- 2007 – obecnie – Firma GOTOWSKI Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. – kierownik budowy,
kierownik robót
- 2015 – obecnie – członek Rady Nadzorczej Letus Capital S.A.
- 2015 – obecnie – członek Rady Nadzorczej Generator OZE S.A.
Wykształcenie – wyższe techniczne ( Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 2010 )
Uprawnienie budowlane do prowadzenie robót budowlanych w specjalności mostowej
c) wskazanie, czy osoby te pełniły w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w
podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości,
Nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego
kadencji znalazły się w stanie upadłości.
d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru
prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS ani żadnym innym
równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.
e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia
działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub
pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o
skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu
karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce
na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,
Nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia
funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie
państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, ani nie został skazany prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu
spółek handlowych, ani nie zaistniały inne równoważne zdarzenia, które miały miejsce na podstawie przepisów
prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.
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f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych,
administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osób zarządzających emitenta i nadzorujących emitenta, jeżeli
wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności emitenta;
Nie toczą się ani w okresie ostatnich 2 lat nie zostały zakończone postępowania cywilne, karne, administracyjne i
karno-skarbowe, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.
Cezary Graul
a) imię, nazwisko, wiek, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką zostali powołani,
Cezary Graul, 32 lat, Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa 23 listopada 2018 roku
b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach,
- 2009 – 2011 – Bank Spółdzielczy w Koronowie, Specjalista ds. analizy ryzyk bankowych
- 2011 – 2013 – Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, Informatyk
- 2011 – obecnie – Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy, Asystent
- 2013 – 2014 – Farmy Wiatrowe „Kaszuby” Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu
- 2013 – obecnie – CeGra, Właściciel
- 2015 – obecnie – członek Rady Nadzorczej Letus Capital S.A.
- 2015 – obecnie – członek Rady Nadzorczej Generator OZE S.A.
- 2015 – 2017 – członek Rady Nadzorczej Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A.
- 2017 – obecnie – członek Rady Nadzorczej PC Guard S.A.
- 2017 – obecnie – członek Rady Nadzorczej PUH Nafta-Trans Sp. z o.o.
Wykształcenie – wyższe techniczne
( Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 2008 )
( Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, 2008 )
( Dronten University of Applied Sciences, Holandia, 2009 )
( Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 2011 )
c) wskazanie, czy osoby te pełniły w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w
podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości,
Nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego
kadencji znalazły się w stanie upadłości.
d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru
prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS ani żadnym innym
równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.
e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia
działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub
pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o
skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu
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karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce
na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,
Nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia
funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie
państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, ani nie został skazany prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu
spółek handlowych, ani nie zaistniały inne równoważne zdarzenia, które miały miejsce na podstawie przepisów
prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.
f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych,
administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osób zarządzających emitenta i nadzorujących emitenta, jeżeli
wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności emitenta;
Nie toczą się ani w okresie ostatnich 2 lat nie zostały zakończone postępowania cywilne, karne, administracyjne i
karno-skarbowe, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.
Łukasz Kopka
a) imię, nazwisko, wiek, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką zostali powołani,
Łukasz Kopka, 34, Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa 30 czerwca 2020 roku
b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach,
- 2012 – 2015 – DeltaTech Controls – Inżynier R&D
- 2012 – obecnie – PBM „Stabud – Przemysłówka” Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej
- 2016 – 2017 – Sensata Technologies – Inżynier R&D
- 2017 – obecnie – PBM “Stabud – Przemysłówka” Sp. z o.o. – Kierownik Produkcji
Wykształcenie – wyższe techniczne (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 2007)
c) wskazanie, czy osoby te pełniły w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w
podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości,
Nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego
kadencji znalazły się w stanie upadłości.
d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru
prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS ani żadnym innym
równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.
e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia
działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub
pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o
skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu
karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce
na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,

MEMORANDUM INFORMACYJNE LETUS CAPITAL S.A. DLA AKCJI SERII C1

106

Nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia
funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie
państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, ani nie został skazany prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu
spółek handlowych, ani nie zaistniały inne równoważne zdarzenia, które miały miejsce na podstawie przepisów
prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.
f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych,
administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osób zarządzających emitenta i nadzorujących emitenta, jeżeli
wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności emitenta;
Nie toczą się ani w okresie ostatnich 2 lat nie zostały zakończone postępowania cywilne, karne, administracyjne i
karno-skarbowe, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

5.23.

Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co
najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu, z uwzględnieniem podmiotów, o
których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy, wraz z informacjami o toczących się lub
zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych,
administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osób fizycznych posiadających
ponad 10% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, jeżeli wynik
tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy*

Liczba akcji

Udział
w kapitale
zakładowym

Liczba głosów

Udział w ogólnej
liczbie głosów

548 995

30,88%

548 995

30,88%

Pozostali

1 229 005

69,12%

1 229 005

69,12%

Razem

1 778 000

100,00%

1 778 000

100,00%

Akcjonariusz
Generator OZE S.A.

*Delmont Capital LCC nie przesłał informacji o zmianie ilości głosów, a także o zejściu poniżej progu 5%, co wynikałoby z rejestracji akcji serii H,
dlatego też wg wiedzy emitenta posiada 4,69%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji przesłanych przez akcjonariuszy w trybie art. 69 ustawy o ofercie.

Żadne postępowania, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy, nie były w ciągu ostatnich dwóch lat i nie są
aktualnie prowadzone.
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6.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

6.1.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2016
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6.1.1.

Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym
sprawozdaniu finansowym Letus Capital S.A. za rok 2016

Memorandum Informacyjne zostało przygotowany zgodnie z zasadą zachowania należytej staranności. Treść
dokumentu została przygotowana na podstawie informacji podanych przez Emitenta. Treść dokumentu nie była
badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Komisję Nadzoru Finansowego.
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7.

ZAŁĄCZNIKI

7.1.

Aktualny odpis z KRS
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7.2.

Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta oraz treść podjętych uchwał walnego
zgromadzenia w sprawie zmian statutu niezarejestrowanych przez sąd

7.2.1.

Tekst jednolity Statutu Emitenta

Tekst jednolity sporządzono na podstawie aktów notarialnych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Repertorium A numer 9572/2008 z dnia 17.06.2008r. – Bożena Górska – Wolnik notariusz w Katowicach,
Repertorium A numer 16393/2008 z dnia 15.12.2008r. – Bożena Górska – Wolnik notariusz w Katowicach,
Repertorium A numer 581/2009 z dnia 11.03.2009r. – Sławomir Namielski notariusz w Warszawie,
Repertorium A numer 309/2010 z dnia 11.01.2010r. – Bożena Górska – Wolnik notariusz w Katowicach,
Repertorium A numer 931/2010 z dnia 18.02.2010r. – Przemysław J. Czuk – notariusz w Siemianowicach
Śląskich
Repertorium A numer 1460/2010 z dnia 28.04.2010r. – Sławomir Namielski – notariusz w Warszawie,
Repertorium A numer 3057/2010 z dnia 07.06.2010r. – Przemysław J. Czuk – notariusz w Siemianowicach
Śląskich
Repertorium A nr 3293/2010 z dnia 05.10.2010r. - Sławomir Namielski – notariusz w Warszawie
Repertorium A nr 1990/2011 z dnia 14.06.2011r. - Sławomir Namielski – notariusz w Warszawie
Repertorium A nr 5212/2011 z dnia 15.09.2011r. – Katarzyna Stencel – notariusz w Katowicach
Repertorium A nr 2023/2012 z dnia 28.06.2012r. – Sławomir Namielski – notariusz w Warszawie
Repetytorium A nr 2988/2015 z dnia 30.06.2015 r. – Łukasz Chwiałkowski – notariusz w Toruniu
Repetytorium A nr 4255/2015 z dnia 04.09.2015 r. – Łukasz Chwiałkowski – notariusz w Toruniu
Repetytorium A nr 3535/2016 z dnia 30.06.2016 r. – Łukasz Chwiałkowski – notariusz w Toruniu
Repetytorium A nr 6128/2016 z dnia 09.12.2016 r. – Łukasz Chwiałkowski – notariusz w Toruniu
Repetytorium A nr 2928/2017 z dnia 30.06.2017 r. – Łukasz Chwiałkowski – notariusz w Toruniu

STATUT
Letus Capital Spółki Akcyjnej
tekst jednolity na dzień 30 czerwca 2017 roku
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 (skreślony)
§2
1.

Firma Spółki brzmi: Letus Capital Spółka Akcyjna.

2.

Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Letus Capital S.A.
§3

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.
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§4
Czas trwania spółki nie jest oznaczony.
§5
1.

Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

2.

Spółka może tworzyć filie i oddziały poza siedzibą Spółki, a także nabywać akcje lub udziały innych spółek i
łączyć się z innymi spółkami oraz tworzyć nowe spółki z zachowaniem wymogów wynikających z
obowiązujących przepisów prawa.

3.

Spółka może brać udział we wszelkich formach kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi i
osobami fizycznym i prawnymi, instytucjami, a także organizacjami i stowarzyszeniami.

4.

Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.
§6
1.

Przedmiotem działalności Spółki jest:
a)Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z
b)Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z
c)Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z
d)Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z
e)Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 41.20.Z
f)Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z
g)Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z
h)Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z
i)Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych 66.19.Z
j)Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z
k)sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 46.34.A

2. Działalność wymagająca odrębnych zezwoleń i koncesji będzie prowadzona po ich uzyskaniu.

KAPITAŁ I AKCJE
§7
1.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.778.000,00 złotych (jeden milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy
złotych) i dzieli się na 1.778.000 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela o wartości
nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
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a)

889.000 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A1,

b)

889.000 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B1.

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty).
3. (skreślony)
4. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższania wartości
nominalnej akcji.
5. (skreślony)
6. (skreślony)
7. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

§8 (skreślony)
§9
1.

Akcje mogą być umarzane.

2.

Umorzenie akcji odbywa się w trybie umorzenia dobrowolnego poprzez nabycie akcji przez Spółkę.

3.

Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

ORGANY SPÓŁKI
§10
1.

Organami Spółki są:

1.1. Zarząd,
1.2. Rada Nadzorcza,
1.3. Walne Zgromadzenie.

ZARZĄD
§11
1.

2.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę:

1.1.Do zakresu działania Zarządu należy nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, a także
udziału we własności nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego.
Zarząd Spółki może być jedno lub wieloosobowy.
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3.

Kadencja Członka Zarządu trwa 5 (pięć) lat. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencje członków Zarządu
są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Zarządu jest niezależna od kadencji pozostałych członków.
§12

1.

W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, oświadczenia woli w imieniu Spółki może składać Prezes Zarządu
jednoosobowo lub dwóch innych członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

2.

Zarząd prowadzi wszelkie sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego
Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

3.

W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy:

3.1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W wypadku równej ilości głosów przeważa głos
Prezesa Zarządu.
3.2. Członkowie Zarządu mogą oddawać swój głos za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się
lub na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Szczegółowy tryb przeprowadzania takiego
głosowania określi Regulamin Zarządu.
4.

Zarząd uchwala swój regulamin, szczegółowo określający tryb jego działania. Regulamin wchodzi w życie po
zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

5.

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też
uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, akcjonariusz lub członek organów.

RADA NADZORCZA
§13
1.

Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.

2.

Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Kadencje członków Rady Nadzorczej są niezależne, to
znaczy kadencja każdego członka Rady Nadzorczej jest niezależna od kadencji pozostałych członków.

3.

Jeżeli w ciągu 30 dni od wygaśnięcia mandatu, rezygnacji lub odwołania członka Rady nadzorczej nie będzie
powołany pełny skład rady nadzorczej, wówczas wolne miejsca w radzie Nadzorczej będą tymczasowo
uzupełnione uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej. Tymczasowi członkowie Rady nadzorczej będą
wykonywali swoje obowiązki w radzie Nadzorczej do czasu powołania brakujących członków Rady nadzorczej
prze walne Zgromadzenie.
§14

1.

Do kompetencji Rady Nadzorczej poza kompetencjami zastrzeżonymi przez przepisy Kodeksu spółek
handlowych, należy:

1.1. Podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków
organów Spółki,
1.2. Określenie wysokości premii dla Zarządu za realizację rocznego budżetu Spółki,
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1.3. Wybór biegłego rewidenta.
2.

Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane gdy na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej
członków.

3.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na
piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Dopuszczalne jest także podejmowanie uchwał Rady
Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość.

4.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. Jeżeli ilość głosów "za" odpowiada ilości głosów
"przeciw" decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

5.

Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, szczegółowo określający tryb jej działania. Regulamin Rady Nadzorczej
wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
§15

1.

Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania kolegialnie.

2.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, w miarę potrzeby, nie
rzadziej niż trzy razy w każdym roku obrotowym.

3.

Zarząd i inni członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Rady. Jeżeli
Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie 2 (dwóch)
tygodni od złożenia takiego żądania, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać wnioskodawca.

4.

Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i
wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad.

5.

Wskazani uchwałą Zarządu członkowie Zarządu mają prawo wzięcia udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej
jako obserwatorzy.

6.

Rada może oddelegować ze swego grona poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania
poszczególnych czynności nadzorczych.

7.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji na temat
Spółki i jej działalności, w których posiadanie weszli w toku wykonywania swej funkcji.

8.

Do podpisania umowy z Członkiem Zarządu Rada Nadzorcza deleguje jednego ze swoich członków po
zatwierdzeniu projektu umowy.

WALNE ZGROMADZENIE
§16
1.

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od zakończenia
roku obrotowego Spółki.
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3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub
na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego.

4.

Walne Zgromadzenia odbywają się w Katowicach lub w innej miejscowości na terenie Polski.
§17

1.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników.

2.

Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, wymaga:

2.1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za poszczególne lata obrotowe;
2.2. Decyzja o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat;
2.3. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki;
2.4. Zmiana statutu Spółki;
2.5. Połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
2.6. Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej;
2.7. Zbycie lub obciążenie przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, a także udziału we własności nieruchomości lub udziału
w prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

POSTANOWIENIA DODATKOWE
§18
1.

W razie likwidacji Spółki likwidatorem jest dotychczasowy Prezes Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie
postanowi inaczej.

2.

Na wniosek dotychczasowego Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza wybierze dodatkowych likwidatorów w liczbie
określonej przez wnioskującego, spośród wskazanych przez niego kandydatów.
§19

1.

Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8 % zysku za dany rok
obrotowy oraz nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, dopóki kapitał ten nie
osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

2.

Walne Zgromadzenie może tworzyć i likwidować także inne kapitały rezerwowe oraz fundusze rezerwowe i
celowe, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami Spółki.

3.

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
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4.

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec
roku obrotowego, zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.
§20

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

7.2.2.

Treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu niezarejestrowanych
przez sąd

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8
września 2017 roku w sprawie poddania pod głosowanie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego
Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z proponowanych 0,15 zł do 0,10 zł z
jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C1, o
wartości nominalnej 0,10 zł każda z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta) w
ramach oferty publicznej – w przypadku gdyby proponowana w punkcie 6 porządku obrad uchwała w jej
pierwotnym brzmieniu nie została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęta
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Letus Capital S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że w przypadku
nie podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy proponowanej w punkcie 6 porządku obrad
uchwał w jej pierwotnym brzmieniu - poddana zostanie pod głosowanie uchwała w takim jej zmienionym brzmieniu
gdzie nominalna wartość akcji będzie zmniejszona do 0,10 zł (dziesięciu groszy) i wszelkie inne związane z tym kwoty
w tym wysokość obniżenia, kapitału zakładowego, kapitału rezerwowego i wielkość emisji będą opierać się na akcji o
wartości nominalnej do 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy), a cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii C1
pozostanie na poziomie 0,15 zł (zero złotych i piętnaście groszy).”

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8
września 2017 roku w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej
wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na
okaziciela serii C1 z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta) w ramach
oferty publicznej, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o wprowadzenie jednostkowych praw poboru (JPP), praw
do akcji (PDA) oraz akcji serii C1 do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia
umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Letus Capital S. A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na
podstawie art. 430 § 1 k.s.h., art. 431 § 4 k.s.h., art. 431 § 1, § 2 pkt 2, § 7 k.s.h. art. 432 § 1 i 2 k.s.h., art. 433 § 1,
k.s.h., art. 436 k.s.h, art. 455 § 1 k.s.h. oraz art. 457 § 1 pkt 1 k.s.h., postanawia, co następuje:
§1
1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.600.200,00 zł (jeden milion sześćset tysięcy dwieście złotych) , tj. z
kwoty 1.778.000,00 zł (milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 0/00) do kwoty 177.800,00 zł (sto
siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych).
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2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z 1,00 zł
(jeden złoty) do 0,10 zł (dziesięciu groszy).
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest:
1) przeniesienie kwoty uzyskanej z obniżenia kapitału zakładowego na kapitał rezerwowy, który zostanie
wykorzystany do pokrycia straty z lat ubiegłych oraz
2) określenie wartości nominalnej jednej akcji w takiej wysokości, która umożliwi emitowanie akcji nowych
emisji po cenie emisyjnej związanej z wyceną rynkową akcji Spółki.
4. Obniżenie następuje bez uiszczenia jakichkolwiek spłat, zwrotu wkładów ani wypłaty wynagrodzenia na rzecz
akcjonariuszy Spółki.
§2
Tworzy się osobny kapitał rezerwowy i przelewa całą kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości
1.600.200,00 zł (jednego miliona sześciuset tysięcy dwustu złotych) na kapitał rezerwowy. Kapitał rezerwowy może
być wykorzystany jedynie na pokrycie strat Spółki.
§3
1. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego, dokonanym na podstawie § 1 niniejszej uchwały, podwyższa się
kapitał zakładowy Spółki w trybie art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w ramach oferty publicznej o
kwotę nie niższą, niż 1.600.200,00 zł (jeden milion sześćset tysięcy dwieście złotych) i nie wyższą, niż
6.578.600,00 zł (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych), z kwoty kapitału
zakładowego obniżonego na podstawie § 1 niniejszej uchwały, tj. 177.800,00 zł (sto siedemdziesiąt siedem
tysięcy osiemset złotych) do kwoty nie niższej, niż 1.778.000,00 zł (jeden milion siedemset siedemdziesiąt osiem
tysięcy złotych) i nie wyższej, niż 6.756.400,00 zł (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta
złotych)).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się poprzez emisję nie mniej, niż
16.002.000 (szesnaście milionów dwa tysiące) i nie więcej, niż 65.786.000 (sześćdziesiąt pięć milionów
siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda.
3. Cena emisyjna 1 (jednej) akcji serii C1 wynosi 0,15 zł (piętnaście groszy).
4. Akcje serii C1 uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.
5. Akcje serii C1 będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne przywileje ani ograniczenia.
6. Akcje serii C1 zostaną objęte wyłącznie za wkłady pieniężne.
7. Wkłady pieniężne zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
8. Emisja akcji serii C1 zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji zamkniętej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 k.s.h. w
ramach oferty publicznej, poprzez zaoferowanie akcji akcjonariuszom, którym służy prawo poboru.
9. Dzień prawa poboru ustala się na 25 września 2017 roku.
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10. Za każdą akcję Spółki, posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno
prawo poboru, przy czym każde prawo poboru uprawnia do objęcia 37 akcji serii C1. W przypadku, gdy
wyliczona na tej podstawie ilość akcji serii C1 nie będzie liczbą całkowitą, zaokrągla się ją w dół do najbliższej
liczby całkowitej.
11. Akcje serii C1 będą miały formę zdematerializowaną, w związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich działań zmierzających do zawarcia z Krajowym
Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem
będzie rejestracja akcji serii C1, jednostkowych praw poboru (JPP) oraz praw do akcji (PDA) w Krajowym
Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
12. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie jednostkowych praw poboru (JPP), praw do akcji (PDA)
oraz akcji serii C1 do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. i upoważnia oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich
niezbędnych dla realizacji tego celu działań.
§4
1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego z jednoczesnym jego podwyższeniem zmienia się § 7 pkt 1 oraz §
7 pkt 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
„§7.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej, niż 1.778.000,00 zł (milion siedemset siedemdziesiąt osiem
tysięcy złotych) i nie więcej, niż 6.756.400,00 zł (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy
czterysta złotych)) i dzieli się na nie mniej niż 17.780.000 (siedemnaście milionów siedemset
osiemdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 67.564.000 (sześćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt
cztery tysiące) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w
tym:
a) 889.000 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A1,
b) 889.000 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B1.
c) nie mniej, niż 16.002.000 (szesnaście milionów dwa tysiące) i nie więcej, niż 65.786.000 (sześćdziesiąt
pięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii C1.
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).”
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia
Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w związku z obniżeniem i
podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, z tym zastrzeżeniem, że Rada Nadzorcza zobowiązana jest do
wprowadzenia do statutu i jego tekstu jednolitego odpowiednich zmian w § 7 pkt 1 oraz 2 ab initio oraz § 7 pkt.
1 lit. c tak, aby tekst jednolity uwzględniał liczbę akcji serii C1 oraz ostateczną wysokość kapitału zakładowego
ustaloną przez Zarząd na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 k.s.h. w związku z art. 431 § 7
k.s.h.
§5
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Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich
niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego
Spółki w drodze emisji Akcji serii C1, w tym w szczególności do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji.
§6
Do obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego oraz utworzenia kapitału zakładowego dojdzie tylko wówczas,
jeżeli w ramach wykonania prawa poboru i ewentualnym przydziale na zasadzie art. 436 § 4 k.s.h. objętych zostanie
co najmniej 16.002.000 (szesnaście milionów dwa tysiące) akcji.”
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7.2.3.

Operat szacunkowy z określenia wartości nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem
użytkowym, oznaczonej jako działka gruntu nr 70 położonej w Toruniu przy ul. Podmurnej nr
14
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7.2.4.

Operat szacunkowy z określenia wartości rynkowej praw do nieruchomości gruntowych
położonych we wsi Lulkowo, gmina Łysomice
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7.2.5.

Operat szacunkowy z wyceny prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej
zlokalizowanej w Czernikowie przy ulicy Toruńskiej 22, Gmina Czernikowo, powiat toruński,
województwo kujawsko-pomorskie (Da Vinci)
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7.3.

Definicje i objaśnienia skrótów

skróty
Akcje

Animator Rynku

Aneks do Memorandum Informacyjnego
ASO

Emitent, Spółka, Letus Capital S.A.
EUR, euro
Giełda, GPW
Inwestor
KDPW, KDPW S.A., Depozyt
K.S.H., ksh. KSH
KNF
KRS
Memorandum, Memorandum
Informacyjne
Metoda FIFO

NewConnect
NWZA, NWZ, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie
Oferta Publiczna
Organizator ASO, Organizator
Alternatywnego Systemu Obrotu
PKB

definicje i objaśnienia
Nie więcej niż 65.786.000 (sześćdziesiąt pięć milionów siedemset
osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii C1
Letus Capital S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda
Członek Rynku lub podmiot będący firmą inwestycyjną lub
zagraniczną firmą inwestycyjną niebędący Członkiem Rynku, który na
mocy umowy z Organizatorem Alternatywnego Systemu zobowiązał
się do dokonywania na własny rachunek w alternatywnym systemie
obrotu czynności mających na celu wspomaganie płynności obrotu
instrumentami finansowymi danego emitenta, na zasadach
określonych przez Organizatora Alternatywnego Systemu. Podmiot
niebędący Członkiem Rynku wykonuje czynności Animatora Rynku za
pośrednictwem Członka Rynku uprawnionego do działania na
rachunek klienta.
Aneks do Memorandum Informacyjnego Letus Capital S.A.
sporządzonego zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Alternatywny System Obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt. 2) Ustawy
o obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.
Letus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
euro, prawny środek płatniczy w państwach Europejskiej Unii
Monetarnej
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej kupująca akcje serii C1 Letus Capital S.A.
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych
(Dz.U. 2016 poz. 1578 z późn. zm.)
Komisja Nadzoru Finansowego
Krajowy Rejestr Sądowy
Niniejszy dokument sporządzony na potrzeby wyemitowania akcji
serii C1
Metoda wyceny zapasów i ich rozchodu, polegającą na księgowaniu
rozchodu począwszy od tej jednostki towaru, która została przyjęta
do magazynu najwcześniej
Rynek NewConnect organizowany przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z
siedzibą w Warszawie
Oferta publiczna akcji serii C1 Letus Capital S.A.
Giełda Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie S.A.
Produkt Krajowy Brutto
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PLN, zł, złoty
Prawo do Akcji
Rada Nadzorcza, RN
Regulamin ASO, Regulamin
Alternatywnego Systemu Obrotu
Rozporządzenie MAR
Sp. z o.o.
Statut, Statut Emitenta
UOKiK
Ustawa o Obrocie
Ustawa o Ochronie Konkurencji i
Konsumentów
Ustawa o Ofercie Publicznej

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób
Fizycznych
Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób
Prawnych
Ustawa o Podatku od Czynności
Cywilnoprawnych
Ustawa o Podatku od Spadków i Darowizn
WZ, WZA, Walne Zgromadzenie, Walne
Zgromadzenie Spółki, Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zapis Dodatkowy
Zarząd, Zarząd Spółki, Zarząd Emitenta
Zarząd Giełdy

złoty polski – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej
Prawo do akcji serii C1 Letus Capital S.A.
Rada Nadzorcza Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu przyjęty Uchwałą Nr
147/2007 Zarządu GPW z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z
dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Statut Letus Capital Spółka Akcyjna
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz.U. 2016 poz. 1636 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.U. 2015 poz. 184 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1639 z
późn. zm.)
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz.U. 2012 poz. 361 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób
prawnych (jednolity tekst Dz.U. 2014 poz. 851 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności
cywilnoprawnych (Dz.U. 2016 poz. 223 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn
(Dz.U. 2016 poz. 205 z późn. zm.)
Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w
Warszawie
Zapis Akcjonariusza, któremu służy prawo poboru, złożony zgodnie z
art. 436 § 2. KSH
Zarząd Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
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7.4.

Wzór formularza zapisu
ZAPIS SUBSKRYPCYJNY NA AKCJE SERII C1 Letus Capital S.A.
Numer dowodu subskrypcji: ............................................
Firma inwestycyjna przyjmująca zapis (nazwa i adres): .....................................................................

Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje serii C1 Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (Akcje), oferowane w
ofercie publicznej w ramach przysługującego akcjonariuszom prawa poboru. Podstawą prawną emisji akcji serii C1
jest Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 września 2017 r. Akcje serii C1 są akcjami
zwykłymi na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, przeznaczonymi do objęcia na warunkach określonych
w memorandum informacyjnym spółki Letus Capital S.A., opublikowanym 06 listopada 2017 r. na stronie
internetowej Emitenta: www.letuscap.com oraz w niniejszym formularzu zapisu.

1.

Imię i Nazwisko Subskrybenta (nazwa/firma osoby prawnej, w przypadku funduszy inwestycyjnych,
informacja na rzecz którego z zarządzanych funduszy inwestycyjnych zapis jest składany).
…………………………………………………………………………………………….…………….…

2. Miejsce zamieszkania/siedziba
Kod pocztowy ……………………. Miejscowość …………………………………………………...
Ulica ………………………………. Numer domu ……………….. Nr mieszkania ……………...….
3. Adres do korespondencji (telefon kontaktowy)
…………………………………………………………………………………………….…………….…
4. PESEL, REGON, nr KRS (lub inny właściwy numer identyfikacyjny)
…………………………………………………………………………………………………………..…
5. Osoby zagraniczne: numer paszportu albo numer właściwego rejestru dla osób prawnych lub jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:
…………………………………………………………………………………………….……………….
6. Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej
a) Imię …………………………….. Nazwisko ……………………….................…………………….
Numer PESEL/numer paszportu…………………………………………………...…………………
b) Imię …………………………….. Nazwisko ………………………….……………………..…….
Numer PESEL/numer paszportu……………………………………………………...………………
7. Status dewizowy:  rezydent  nierezydent
8. Cena emisyjna Akcji Serii C1 wynosi 15 gr (słownie: piętnaście groszy) za jedną Akcję Serii C1.
9. Składane zapisy:
9.1 Zapis podstawowy:
MEMORANDUM INFORMACYJNE LETUS CAPITAL S.A. DLA AKCJI SERII C1

296

Liczba posiadanych praw poboru w chwili składania zapisu: ................................................sztuk
(słownie:…………………………………………………………………………............................................)
Liczba posiadanych praw poboru wykorzystanych do złożenia zapisu: ...............................................sztuk
(słownie:…………………………………………………………………………............................................)
Liczba subskrybowanych Akcji zwykłych na okaziciela serii C1 (z uwzględnieniem, że każde Prawo Poboru
uprawnia do objęcia trzydziestu siedmiu Akcja Serii C1):………………… (słownie:…………..……
……………………………………………………………………………………………………….…...)
Wysokość wpłaty na Akcje zwykłe na okaziciela serii C1:………………… (słownie:………………………
………………………………………………………………………………………………...…………..)
9.2 Zapis Dodatkowy:
Liczba subskrybowanych Akcji zwykłych na okaziciela serii C1:………………………. (słownie:….………
……………………………………………………………………………………………………..……...)
Wysokość wpłaty na Akcje zwykłe na okaziciela serii C1:…………………… (słownie:…………….
…………………...……………………………………………………………................................................)
9.3 Forma wpłaty na akcje serii C1: gotówka
- Deklaracja subskrybenta:
Jestem zainteresowany objęciem Akcji nieobjętych w drodze zapisów podstawowych i
dodatkowych: TAK / NIE
10. Zapis dokonywany na zaproszenie Zarządu
Liczba subskrybowanych Akcji zwykłych na okaziciela serii C1:……………………….. (słownie:…………
…………………………………………………………………..……………………………………….)
-Wysokość wpłaty na Akcje zwykłe na okaziciela serii C1:………………………. (słownie:……………
………………….……….………………………………………………………………………………...)
- Forma wpłaty na akcje Serii C1 w odpowiedzi na zaproszenie zarządu

11. Numer rachunku, z którego wykonywany jest zapis oraz nazwa podmiotu prowadzącego rachunek:
Nr………………………………………………………, prowadzony przez……………………………
………………….……….…………………………………………………………………………………
12. Numer rachunku oraz nazwa banku do ewentualnego zwrotu środków (należy wypełnić wyłącznie w
przypadku zapisów składanych gdy inwestor posiada rachunek w banku depozytariusz):
…………………………………………………………………………………………….……………….
13. Akcje oraz Prawa do Akcji Serii C1 zostaną zdeponowane na rachunku papierów wartościowych, z
którego zostanie wykonane Prawo Poboru.
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Uwagi:
a)
Konsekwencją niepełnego lub nieprawidłowego określenia danych dotyczących inwestora może być
nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek. Wszelkie
konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi inwestor.
b)
Zgodnie z treścią art. 437 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszy dokument wypełnia się w co
najmniej dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Subskrybenta i jeden dla Spółki. Podmiot przyjmujący zapis może
żądać wypełnienia trzeciego egzemplarza formularza dla siebie. Zapis na akcje sporządza się w formie pisemnej.
c)
Osoby uprawnione do wykonania prawa poboru dokonują zapisu na Akcje Serii C1 w biurze maklerskim,
w którym mają zdeponowane Prawa Poboru, uprawniające do objęcia Akcji Serii C1 w chwili składania zapisu. W
przypadku inwestorów, dla których rachunek papierów wartościowych prowadzony jest przez podmiot inny niż
biuro maklerskie (bank depozytariusz), zapisy oraz wpłaty powinny być dokonane w biurze maklerskim
realizującym zadania danego banku depozytariusza.

DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI (W PRZYPADKU ZAPISÓW SKŁADANYCH W ODPOWIEDZI
NA ZAPROSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI)
Proszę o zdeponowanie na moim rachunku papierów wartościowych nr
………………………………………………………..
prowadzonym przez (należy podać nazwę podmiotu prowadzącego rachunek)
………………………………………………...
wszystkich przydzielonych mi Oferowanych Akcji

Oświadczenia osoby składającej zapis:
1.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Memorandum Informacyjnego oraz Statutu Letus Capital S.A. i
akceptuję brzmienie Statutu oraz Oferty Publicznej Akcji Serii C1.

2.

Oświadczam, iż akceptuję warunki publicznej subskrypcji i zgadzam się na przydzielenie Akcji Serii C1,
zgodnie z zasadami przydziału wskazanymi w Memorandum Informacyjnym dla akcji Serii C1 z dnia 06
listopada 2017 r.

3.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia emisji Akcji Serii C1, oraz że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie.
Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) potwierdzam otrzymanie informacji, że administratorem
danych jest ………………………………… z siedzibą w ……………………...… (nazwa Domu
Maklerskiego prowadzącego rachunek wskazany w pkt 13).
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4.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazywanie przez Dom Maklerski objętych tajemnicą zawodową moich
danych osobowych oraz informacji związanych z dokonanym przeze mnie zapisem Emitentowi, w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Serii C1, oraz że upoważniam ten podmiot do otrzymania tych
informacji.

………………………………….
Miejsce i data złożenia zapisu

………………………………….
Czytelny podpis składającego zapis

………………………………….
Data przyjęcia zapisu

………………………………….
Podpis i pieczęć przyjmującego zapis
(pieczęć adresowa domu maklerskiego)
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