
 

Radpol 

Spółka Akcyjna 

(spółka akcyjna z siedzibą w Człuchowie (77-300) i adresem przy ul. Batorego 14 zarejestrowana w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000057155) („Emitent” „Spółka”) 

Niniejszy Prospekt Emisyjny („Prospekt”) został sporządzony w związku z: 

a) emisją z zachowaniem prawa poboru w drodze oferty publicznej 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E 

o wartości nominalnej 0,03 PLN każda (Akcje Oferowane); 

b) zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A.: do 10.000.000 Akcji Oferowanych, do 10.000.000 praw do Akcji Oferowanych 

(PDA) oraz 28.260.605 jednostkowych praw poboru Akcji Oferowanych (Jednostkowe Prawa Poboru). 

Emisja Akcji Oferowanych z prawem poboru jest skierowana do akcjonariuszy Emitenta, a poziom ujawnień w Prospekcie 
jest proporcjonalny dla tego typu emisji. 

Prospekt sporządzony został w formie jednolitego dokumentu w rozumieniu art. 5 ust. 3 Dyrektywy 2003/71/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa Prospektowa”) i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(„Ustawa o Ofercie ”). Prospekt został przygotowany na podstawie Załącznika nr III do Rozporządzenia Komisji WE nr 
809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wdrażającym Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów 
emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam („Rozporządzenie 809/2004”) oraz na podstawie Załącznika nr XX i Załącznika 
nr XXV do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) NR 486/2012 z dnia 30 marca 2012 r. zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 809/2004 w odniesieniu do formy i treści prospektu emisyjnego, prospektu emisyjnego 
podstawowego, podsumowania oraz ostatecznych warunków, a także w odniesieniu do wymogów informacyjnych oraz 
zgodnie z innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z 
Ustawą o Ofercie. 

Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla 
instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz z 
sektorem, w którym Emitent prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w rozdziale „Czynniki 
ryzyka”. 

Prospekt ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza 
Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem 
do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej Dyrektywę 2001/34/WE lub stanowymi albo federalnymi przepisami 
prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.  

Prospekt został sporządzony zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, a zawarte w nim 
informacje są zgodne ze stanem na dzień jego zatwierdzenia. Możliwe jest, że od chwili udostępnienia Prospektu do 
publicznej wiadomości zajdą zmiany dotyczące sytuacji Emitenta. W takiej sytuacji informacje o wszelkich zdarzen iach lub 
okolicznościach, które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na ocenę Akcji, zostaną podane do publicznej wiadomości w 
formie aneksu lub aneksów do niniejszego Prospektu, w trybie Art. 51 ust. 4 Ustawy o Ofercie. 

Zgodnie z art. 49 ust. 1a) Ustawy o Ofercie termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia. 

Oferujący: 

 
 

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska 
Spółka Akcyjna 

ul. Marszałkowska 78/80 
00-517 Warszawa 

Doradca prawny: 

 
Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i 

Radcowie Prawni  
ul. Mokotowska 15A lok.  

17 00-640 Warszawa 

Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 30 czerwca 2017 r. 
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ROZDZIAŁ I – PODSUMOWANIE 

Dział A – Wstęp i ostrzeżenia 

Podsumowanie składa się z informacji określanych jako „Elementy”. Elementy zostały oznaczone jako Działy od 
A do E (A1 – E7). 

Niniejsze podsumowanie zawiera wszystkie Elementy, których uwzględnienie w podsumowaniu jest obowiązkowe 
dla tego typu papierów wartościowych oraz emitenta. Ponieważ niektóre Elementy nie musza być uwzględnione 
w przypadku Spółki, możliwe są luki w numeracji kolejności poszczególnych Elementów. 

W przypadku gdy jakikolwiek Element powinien być uwzględniony w podsumowaniu z uwagi na specyfikę 
papierów wartościowych lub Emitenta, może się zdarzyć, że nie ma istotnych danych dotyczących tego Elementu. 
W takim przypadku w podsumowaniu zamieszczony został krótki opis danego Elementu z adnotacją „nie dotyczy”.  

A.1 

 

Ostrzeżenie 

Niniejsze Podsumowanie należy czytać jako wstęp do Prospektu. 

Każda decyzja o inwestycji w papiery wartościowe powinna być oparta na rozważeniu przez inwestora 
całości Prospektu. 

W przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do informacji zawartych w niniejszym 
Prospekcie skarżący inwestor może, na mocy ustawodawstwa krajowego państwa członkowskiego, mieć 
obowiązek poniesienia kosztów przetłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania sądowego. 

Odpowiedzialność cywilna dotyczy wyłącznie tych osób, które przedłożyły niniejsze Podsumowanie, w tym 
jego tłumaczenia, jednak tylko w przypadku, gdy Podsumowanie wprowadza w błąd, jest nieprecyzyjne lub 
niespójne w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu, bądź gdy nie przedstawia, w 
przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu, najważniejszych informacji mających pomóc 
inwestorom przy rozważaniu inwestycji w dane papiery wartościowe. 

A.2 

Zgoda emitenta lub osoby odpowiedzialnej za sporządzenie Prospektu na wykorzystanie Prospektu 

do celów późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania przez 

pośredników finansowych. 

Wskazanie okresu ważności Oferty, podczas którego pośrednicy finansowi mogą dokonywać 

późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania i na czas którego 

udzielana jest zgoda na wykorzystywanie Prospektu. 

Wszelkie inne jasne i obiektywne warunki, od których uzależniona jest zgoda, które mają 

zastosowanie do wykorzystywania Prospektu.  

Informacja dla inwestorów o tym, że pośrednik finansowy ma obowiązek udzielać informacji na temat 

warunków Oferty w chwili składania przez niego tej Oferty. 

Nie dotyczy. Papiery wartościowe nie będą podlegały późniejszej odsprzedaży ani ich ostatecznemu 

plasowaniu przez pośredników finansowych. 

 

Dział B – Emitent i gwarant 

Element Wymogi informacyjne 

B.1 Prawna (statutowa) i handlowa nazwa emitenta. 

Nazwa statutowa i handlowa Emitenta: Radpol Spółka Akcyjna. W obrocie Emitent może używać skrótu 
nazwy Radpol S.A. 

B.2 Siedziba oraz forma prawna emitenta, ustawodawstwo, zgodnie z którym emitent prowadzi swoją 
działalność, a także kraj siedziby emitenta. 

Emitent ma siedzibę w Człuchowie przy ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów. 

Krajem siedziby Emitenta jest Rzeczpospolita Polska. 

Emitent prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Emitent został utworzony i działa na podstawie przepisów prawa polskiego. Emitent działa w formie spółki 
akcyjnej. 

Emitent został utworzony na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i działa zgodnie z 
regulacjami ustawodawstwa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych. 

B.3. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności emitenta oraz 
rodzaj prowadzonej przez emitenta działalności operacyjnej, wraz ze wskazaniem głównych kategorii 
sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, wraz ze wskazaniem najważniejszych rynków, 
na których emitent prowadzi swoją działalność. 

Emitent prowadzi działalność w zakresie produkcji i dostaw zaawansowanych technologicznie instalacji do 
przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, 
kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami 
produktów Spółki są takie sektory jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. 

Spółka realizuje swoją działalność w czterech zakładach produkcyjnych: w Zakładzie w Człuchowie, w 
Zakładzie w Ciechowie, w Zakładzie w Kolonii Prawiedniki i w Zakładzie w Ostrowie Wielkopolskim. 

Na podstawowe produkty oferowane przez Emitenta składają się: 

- Rury i osprzęt termokurczliwy (wykonane z uszlachetnionego polietylenu:  
- rury termokurczliwe cienkościenne,  
- rury termokurczliwe pogrubione i rury termokurczliwe grubościenne,  
- zestawy do montażu muf i głowic kablowych niskonapięciowych (NN) do 1kV i średnionapięciowych 

(SN) powyżej 1kV,  
- kształtki termokurczliwe: kapturki, palczatki, płaty, itp.,  
- osprzęt termokurczliwy dla ciepłownictwa, złącza i zakończenia do rur preizolowanych. 

 

- Osprzęt kablowy: 
- produkty z metali kolorowych (aluminium i miedzi), głównie złączki i końcówki kablowe 

przeznaczone do łączenia i zakańczania przewodów, 
- produkty z tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, poliamid, PCV), takie jak: uchwyty i opaski 

kablowe, taśmy elektroizolacyjne, dławnice kablowe - przeznaczone do mocowania, izolowania oraz 
uszczelniania wyprowadzeń przewodów i kabli elektroenergetycznych. 

 

- Izolatory: 
- izolatory porcelanowe, w tym średniego i niskiego napięcia,  
- izolatory kompozytowe,  
- osprzęt elektroinstalacyjny i oświetleniowy, w tym gniazda bezpiecznikowe, oprawki porcelanowe 

i oprawy oświetleniowe. 

 

 - Rury z polietylenu: 
- rury przeznaczone do transportu paliw gazowych, wody pitnej, wody do nawadniania oraz do celów 

przemysłowych, ścieków oczyszczonych i nieoczyszczonych oraz do hydrotransportu (mieszanek 
żwiru i piasku). 

. 

- Wyroby budowlane z betonu:  
- strunobetonowe żerdzie wirowane energetyczne, elektroenergetyczne, trakcyjno-oświetleniowe, 

oświetleniowe. oraz inne słupy ogólnego przeznaczenia, 
- wysięgniki do montażu opraw oświetleniowych na żerdziach. 

 

- Rury i kształtki preizolowane: 
- rury proste preizolowane, 
- kształtki preizolowane, 
- mufy do izolacji połączeń spawanych, 
- materiały pomocnicze, 
- usługi preizolacji (preizolacja powierzonej rury przewodowej),  
- usługi izolacji połączeń i roboty montażowe. 

 

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę rynków, na których działa Emitent. 

Rynek energetyki 
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Nabywcami produktów Spółki są głównie zakłady energetyczne, firmy wykonujące i serwisujące sieci 
energetyczne jak również zajmujące się obsługą trakcji kolejowych oraz firmy realizujące inwestycje 
infrastrukturalne. Zastosowanie produktów termokurczliwych, osprzętu kablowego oraz izolatorów liniowych 
stacyjnych i trakcyjnych na tym rynku jest bardzo szerokie i powiązane jest z inwestycjami w szeroko 
rozumianej branży energetycznej. Sprzedaż produktów na wyżej wymienionym rynku charakteryzuje się 
znaczną sezonowością – znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży notowany jest w drugim i trzecim 
kwartale roku obrotowego. 

Rynek energetyki zawodowej 

Elementy konstrukcyjne produkowane przez Emitenta wykorzystywane są głównie w sektorze energetyki 
zawodowej. Podstawowy asortyment obejmuje żerdzie wirowane wszystkich typów oraz żerdzie typu ŻN.  

Strunobetonowe żerdzie wirowane stosuje się w projektach rozwoju i modernizacji sieci 
elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, linii wysokiego napięcia czy słupowych stacji 
transformatorowych.  

Produkty Emitenta znajdują także szerokie zastosowanie w kolejnictwie. Najczęściej w tym sektorze 
wykorzystywane są żerdzie wirowane oświetleniowe, które przeznaczane są do oświetlenia peronów, 
przejazdów kolejowych i stacji oraz żerdzie trakcyjne. Ponadto wyroby wykorzystywane są jako konstrukcje 
wsporcze ogólnego zastosowania, np. pylony reklamowe czy maszty telekomunikacyjne w telefonii radiowej. 

Rynek energetyki cieplnej 

Branża ciepłownicza stanowi dla Spółki drugi co do wielkości rynek zbytu wyrobów termokurczliwych. Rynek 
ten jest w fazie ciągłego i dynamicznego wzrostu. Według własnych szacunków Emitenta, sieci ciepłownicze 
w technologii rur preizolowanych stanowią obecnie poniżej 40% wszystkich aktualnie istniejących w Polsce 
sieci. Biorąc pod uwagę fakt, że w ciągu najbliższych lat nieunikniony jest wzrost inwestycji w infrastrukturę, 
budownictwo mieszkaniowe oraz konieczność wymiany starych sieci, szacuje się, że ilość nowych sieci 
będzie przyrastała w tempie minimum 10% rocznie.  

Rynek budowy i modernizacji infrastruktury przesyłowej gazu, wody, kanalizacji itp. 

Rury polietylenowe oferowane przez Emitenta ze względu na swoje właściwości zyskały szerokie 
zastosowanie w budowie podziemnych sieci do transportu paliw gazowych, wody i ścieków, jak również jako 
rury płaszczowe do preizolacji i osłonowe do kabli. 

Dla celów zarządczych działalność operacyjna Emitenta została podzielona na części składowe (segmenty 
operacyjne) w oparciu o produkty wykorzystywane przez finalnych odbiorców.  

Wydzielono następujące segmenty operacyjne:   

Segment energetyczny zajmuje się produkcją i sprzedażą produktów i towarów, które wykorzystywane są 

przez finalnych odbiorców takich jak: zakłady energetyczne, spółki dystrybucji energii, hurtownie elektryczne, 
spółki zajmujące się zarządzaniem sieciami energetycznymi, spółki sektora kolejowego obsługujące trakcje 
kolejowe. Głównymi produktami tego segmentu są: termokurcz energetyczny, osprzęt kablowy, wyroby z 
porcelany elektrotechnicznej, wyroby do budowy infrastruktury sieci elektroenergetycznych oraz konstrukcji. 

Segment ciepłowniczy zajmuje się produkcją i sprzedażą produktów wykorzystywanych przez spółki 

ciepłownicze, spółki zajmujące się obsługą sieci ciepłowniczych (budowa/modernizacja/zarządzanie). 
Głównymi produktami tego segmentu są systemy rurowe rur preizolowanych. 

Segment woda-kanalizacja-gaz zajmuje się produkcją i sprzedażą produktów wykorzystywanych przez 

jednostki zajmujące się dystrybucją wody, gazu oraz systemami kanalizacyjnymi. Głównymi produktami są 
rury wykonane z tworzyw sztucznych. 

Udział poszczególnych segmentów w przychodach ze sprzedaży Emitenta w okresie 2015-2016 przedstawia 
poniższa tabela: 

 

Przychody ze sprzedaży 
tys. zł 

1Q2017 
1Q2016 

przekształc
ony 

Zmiana 

1Q17/1Q16 
% 

2016 
2015 

przekształ
cony 

Zmiana 
2016/2015  

% 

Segment energetyczny 12 048 15 901 -24,2% 60 124 76 285 -21,19% 

Segment ciepłowniczy 6 823 7 066 -3,4% 44 074 57 429 -23,25% 

Segment woda-kanalizacja-gaz 8 399 6 986 20,2% 37 332 56 393 -33,80% 

Pozostała działalność 
niealokowana 

185 269 31,2% 855 958 -10,75% 

Razem 27 455 30 222 -9,2% 142 385 191 065 -25,48% 
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Źródło: Emitent 

Emitent prowadzi sprzedaż swoich wyrobów głównie na rynku krajowym. W 2016 r. sprzedaż krajowa 
Emitenta stanowiła około 86,1% całkowitych przychodów ze sprzedaży Emitenta zaś sprzedaż eksportowa 
odpowiednio 13,9%. 

W 2015 r. sprzedaż krajowa Emitenta stanowiła około 92,0% całkowitych przychodów ze sprzedaży Emitenta 
zaś sprzedaż eksportowa odpowiednio 8,0%.  

W pierwszym kwartale 2017 r. sprzedaż krajowa Emitenta stanowiła około 83,6% całkowitych przychodów 
ze sprzedaży Emitenta zaś sprzedaż eksportowa odpowiednio 16,4%.  

B.4a. Informacja na temat najbardziej znaczących tendencji z ostatniego okresu mających wpływ na 
emitenta oraz na branże, w których emitent prowadzi działalność.  

W 2016 r. odnotowano zdecydowany spadek inwestycji w obszarze energetyki, co przełożyło się na spadek 
wolumenów sprzedaży oraz presję na obniżanie cen. 

Początek 2017 r. jest kontynuacją trendów zaobserwowanych w roku 2016. Większość firm nadal z trudem 
realizuje poziom sprzedaży zbliżony do porównywalnego okresu 2016 r. Duże firmy dystrybucyjne usiłują 
wymóc na mniejszych producentach jak najlepsze dla siebie warunki handlowe, co negatywnie wpływa na 
wyniki finansowe producentów. Część konkurentów Emitenta powoli przystaje na takie działania 
dystrybutorów, co negatywnie wpływa na uzyskiwane rentowności. Rynek oczekuje na inwestycje w obszarze 
energetyki, które pozwolą na wykorzystanie mocy produkcyjnych i powrót do trendów z lat ubiegłych. 

W przypadku rynku ciepłownictwa, budowy i modernizacji infrastruktury przesyłowej gazu, wody, kanalizacji, 
rok 2016 charakteryzował się tendencjami spadkowymi m.in. w związku z brakiem uruchomienia przetargów 
z nowego cyklu finansowania unijnego na lata 2014-2020. Ponadto zmiany personalne w zarządach spółek 
municypalnych i spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa dodatkowo wpływały na opóźnienie 
rozpoczęcia inwestycji w postaci ogłoszenia przetargów. Kolejnym negatywnym czynnikiem były zmiany 
przepisów regulujących procedury przetargowe, które zostały ukończone w drugiej połowie roku 2016. 
Wszystkie te czynniki spowodowały spadek liczby i wartości realizowanych inwestycji – spadek o około 30-
40%. Następstwem tego zjawiska jest olbrzymia presja cenowa ze strony firm wykonawczych, walczących o 
każdy projekt, co przełożyło się na spadek cen i marży. Pod koniec 2016 r. zaczęto uruchamiać część 
przetargów z tym, że wciąż obserwowana jest ogromna presja cenowa, co negatywnie przekłada się na ceny 
zbytu producentów i realizowane przez nich marże. 

Początek roku 2017 charakteryzuje się wyraźnym wzrostem inwestycji w obszarze budowy i modernizacji 
sieci cieplnych oraz wodno-kanalizacyjnych, spowodowanym głównie uruchomieniem dofinansowania w 
ramach programów unijnych z perspektywy 2014-2020. Szacowany wzrost inwestycji w stosunku do 2016 
wyniesie 25-35%. Trend ten przekłada się na wzrost poziomu ofertowania przez Emitenta rok do roku Emitent 
oczekuje jednak, że marże pozostaną na obniżonym poziomie przynajmniej w pierwszych miesiącach roku, 
ze względu na to, że po długim okresie ograniczonej ilości projektów firmy wykonawcze usiłują za wszelką 
cenę zapełniać swój portfel zamówień zapewniający pokrycie kosztów stałych, a tym samym wywierają presję 
cenową. Ponadto, po roku obniżek cen surowców, dostawcy rozpoczęli w roku 2017 podwyżki cen surowców, 
co wpływa na obniżenie poziomu realizowanej marży. 

B.5 Opis grupy kapitałowej emitenta oraz miejsca emitenta w tej grupie – w przypadku emitenta, który 
jest częścią grupy. 

Na Datę Prospektu Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. 

B.6 W zakresie znanym emitentowi, imiona i nazwiska (nazwy) osób, które, w sposób bezpośredni lub 
pośredni, mają udziały w kapitale emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa 
krajowego emitenta, wraz z podaniem wielkości udziału każdej z takich osób. 

Należy wskazać, czy znaczni akcjonariusze emitenta posiadają inne prawa głosu, jeśli ma to 
zastosowanie. 

W zakresie, w jakim znane jest to emitentowi, należy podać, czy emitent jest bezpośrednio lub 
pośrednio podmiotem posiadanym lub kontrolowanym, oraz wskazać podmiot posiadający lub 
kontrolujący, a także opisać charakter tej kontroli. 

Wedle wiedzy Emitenta NATIONALE-NEDERLANDEN Otwarty Fundusz Emerytalny posiada 2.978.114 

akcji Emitenta, stanowiących 10,54% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 10,54% głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Wedle wiedzy Emitenta PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiada 2.953.825 akcji 

Emitenta, stanowiących 10,45% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 10,45% głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
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Wedle wiedzy Emitenta Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiada 

2.472.775 akcji Emitenta, stanowiących 8,75% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 8,75% 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym zarządzany przez Aviva Investors Poland Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A. Aviva Inwestors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiada 
1.595.596 akcji Emitenta, stanowiących 5,65% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 5,65% 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Wedle wiedzy Emitenta Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny  Aviva BZ WBK posiada 2.432.763 akcji 

Emitenta, stanowiących 8,61% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 8,61% głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Wedle wiedzy Emitenta Marcin Wysocki posiada 2.431.572 akcji Emitenta, stanowiących 8,60% w kapitale 

zakładowym Emitenta i uprawniających do 8,60% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Wedle wiedzy Emitenta BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiada 2.099.566 akcji 

Emitenta, stanowiących 7,43% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 7,43% głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
S.A. Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiada 1.678.809 akcji Emitenta, stanowiących 5,94% w 
kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 5,94% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Wedle wiedzy Emitenta Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny posiada 2.057.665 akcji Emitenta, 

stanowiących 7,28% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 7,28% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki.  

 
Akcjonariusze Emitenta nie posiadają żadnych innych praw głosu niż prawa związane z posiadanymi akcjami. 

Emitent nie jest bezpośrednio lub pośrednio podmiotem posiadanym lub kontrolowanym. 

B.7 
Wybrane najważniejsze informacje finansowe dotyczące Emitenta. 

Wybrane najważniejsze informacje finansowe dotyczące Emitenta. 

Zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr XXV do Rozporządzenia 809/2004 poniżej 

zaprezentowano najważniejsze dane finansowe pochodzące ze zbadanych rocznych historycznych 

informacji finansowych Emitenta za lata 2015 – 2016 oraz z niepodlegającego badaniu ani przeglądowi 

śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres pierwszego kwartału 2017 r., sporządzonych 

zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez 

Unię Europejską. 

Należy mieć na uwadze, że dokonane w 2015 r. połączenie Emitenta jako spółki przejmującej ze spółką 

zależną FINPOL ROHR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (w której Emitent posiadał 100% udziałów) jako 

spółką przejmowaną nastąpiło na podstawie art. 492 par. 1 pkt. 1 Ksh, poprzez przeniesienie całego majątku 

spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, w trybie art. 515 par. 1 Ksh, bez podwyższenia kapitału 

zakładowego spółki przejmującej, z uwagi na fakt, że spółka przejmująca była właścicielem 100% udziałów 

spółki przejmowanej. W efekcie w ramach połączenia nie zostały wydane akcje spółki przejmującej 

udziałowcowi spółki przejmowanej. W dniu 31 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców 

połączenia Emitenta ze spółką zależną FINPOL ROHR Sp. z o.o.  

Emitent nie jest spółką dominującą wobec innych podmiotów. Emitent nie sporządza skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych. 

 

Rachunek zysków i strat 1Q2017 1Q2016 
przekształcone 

2016 2015 
przekształcone 

2015 
zatwierdzone 

Przychody ze 

sprzedaży  
27 455 30 222 142 385 191 065 191 908 

Pozostałe przychody  155 181 1 079 760 0 

Koszt własny sprzedaży 23 155 24 780 117 463 151 480 150 070 

Zysk (strata) brutto na 

sprzedaży 
4 455 5 623 26 001 40 345 41 838 
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Koszty sprzedaży 3 372 3 530 15 993 18 781 14 809 

Koszty ogólnego zarządu 2 791 2 612 11 676 13 510 18 850 

Zysk (strata) na 

sprzedaży 
-1 708 -519 -1 668 8 054 8 179 

Pozostałe przychody 

operacyjne 
285 113 461 1 084 4 821 

Pozostałe koszty 

operacyjne 
100 1 083 6 170 16 005 6 618 

Zysk (strata) na 

działalności 

operacyjnej 

-1 523 -1 489 -7 377 -6 867 6 382 

Przychody finansowe 347 8 4 85 85 

Koszty finansowe 723 624 3 273 3 373 3 373 

Zysk (strata) przed 

opodatkowaniem 
-1 899 -2 105 -10 646 -10 155 3 094 

Podatek dochodowy 351 383 -2 182 99 702 

Zysk (strata) netto z 

działalności 

kontynuowanej 

-2 250 -2 488 -8 464 -10 254 2 392 

Zysk (strata) netto na 

działalności zaniechanej  
0 0 0 0 0 

Zysk (strata) netto -2 250 -2 488 -8 464 -10 254 2 392 

Liczba akcji (szt.) 25 434 542 25 434 542 
25 434 

542 
25 434 542 25 434 542 

Zysk na akcję (EPS) zł -0,09 -0,10 -0,33 -0,40 0,09 

Źródło: Emitent 

 

Aktywa 31.03.2017 31.03.2016 
przekształcone 

31.12.2016 31.12.2015 
przekształcone 

31.12.2015 
zatwierdzone 

Aktywa trwałe 103 645 113 182 105 146 113 763 129 145 

Rzeczowe aktywa trwałe 97 244 105 972 98 656 106 397 106 397 

Prawo wieczystego 

użytkowania gruntów 
2 386 2 899 2 395 2 909 3 828 

Wartości niematerialne i 

prawne 
3 316 3 485 3 393 3 565 3 913 

Wartość firmy 59 59 59 59 12 103 

Akcje i udziały 0 0 0 0 0 

Należności 

długoterminowe 
202 296 171 319 319 

Aktywa z tytułu 

odroczonego podatku 

dochodowego 

0 0 0 0 2 071 
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Pozostałe aktywa trwałe 438 471 472 514 514 

Aktywa obrotowe  66 736 71 509 51 680 79 002 81 051 

Zapasy 29 546 34 797 24 765 32 592 32 644 

Należności z tytułu 

dostaw i usług 
29 525 29 117 22 309 30 518 30 518 

Należności z tytułu 

podatku dochodowego 
0 233 0 963 963 

Pozostałe należności  823 91 409 209 1 884 

Środki pieniężne i ich 

ekwiwalenty 
5 378 1 047 2 834 8 751 9 212 

Rozliczenia 

międzyokresowe 
481 669 380 414 275 

Rzeczowe aktywa trwałe 

przeznaczone do 

sprzedaży 

983 5 555 983 5 555 5 555 

AKTYWA RAZEM 170 381 184 691 156 826 192 765 210 196 

Źródło: Emitent 

 

Pasywa 31.03.2017 31.03.2016 
przekształcone 

31.12.2016 31.12.2015 
przekształcone 

31.12.2015 
zatwierdzone 

Kapitał własny ogółem 73 743 79 075 73 458 81 508 95 521 

Kapitał zakładowy 772 772 772 772 772 

Akcje własne -2 331 -2 331 -2 331 -2 331 -2 331 

Kapitał zapasowy z 

emisji akcji  
54 801 52 323 52 323 52 323 52 323 

Zyski zatrzymane 3 459 11 683 5 709 14 174 24 317 

Pozostałe kapitały 

rezerwowe 
17 149 17 149 17 149 17 149 17 149 

Inne całkowite dochody -107 -521 -164 -579 3 291 

Zobowiązanie 

długoterminowe i 

rezerwy 

42 865 49 136 44 581 49 134 47 294 

Rezerwa z tytułu 

odroczonego podatku 

dochodowego 

2 590 4 706 2 226 4 308 7 091 

Rezerwy na 

świadczenia emerytalne 

i podobne 

1 038 983 1 038 982 1 870 

Pozostałe rezerwy 650 650 650 650 495 

Kredyty i pożyczki 34 145 37 064 36 136 37 063 37 063 

Inne zobowiązania 

finansowe  
419  702 353 775 775 
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Przychody przyszłych 

okresów 
4 023 5 031 4 178 5 356 0 

Zobowiązania 

krótkoterminowe 
53 773 56 480 38 787 62 123 67 381 

Kredyty i pożyczki 22 113 19 891 15 090 22 785 22 785 

Inne zobowiązania 

finansowe 
68 0 0 0 0 

Zobowiązania z tytułu 

dostaw i usług 
24 098 29 568 17 457 32 274 31 714 

Zobowiązania z tytułu 

podatku dochodowego  
0 0 0 0 0 

Pozostałe zobowiązania 4 878 4 108 4 101 4 801 5 587 

Przychody przyszłych 

okresów 
560 1 755 619 547 5 945 

Rezerwa z tytułu 

świadczeń 

pracowniczych 

1 007 887 712 888 1 350 

Pozostałe rezerwy 1 049 271 808 828 0 

PASYWA RAZEM 170 381 184 691 156 826 192 765 210 196 

Liczba akcji (szt.) 25 434 542 25 434 542 25 434 542 25 434 542 25 434 542 

Wartość księgowa na akcję 

(zł) 
2,90 2,89 2,89 3,20 3,76 

Źródło: Emitent 

Opis znaczących zmian sytuacji finansowej i wyniku operacyjnego 

Na spadek przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez Emitenta w 2015 r. wpływ miał przede wszystkim 
spadek sprzedaży wyrobów z porcelany elektrotechnicznej, systemów ciepłowniczych oraz systemów 
rurowych z polietylenu (PE) i polipropylenu (PP).  

W 2015 r. w strukturze kosztów operacyjnych Emitenta dominującą pozycję stanowią koszty materiałów i 
energii – 50,2%. Na pozostałe przychody operacyjne w 2015 r. złożyły się przede wszystkim nadwyżki 
majątku obrotowego (271 tys. zł) oraz przychody ze sprzedaży refakturowanej i pozostałej sprzedaży (314 
tys. zł). 

Ponadto niekorzystnie na wynik operacyjny 2015 r. wpłynęły również zdarzenia jednorazowe, m.in. odpis 
aktualizujący wartości firmy w kwocie 12.044 tys. zł (korekta bilansu otwarcia), majątku trwałego w kwocie 
850 tys. zł (dotyczący zakładu Emitenta w Pile, przeznaczonego do sprzedaży). Łączna wartość odpisów 
aktualizacyjnych w 2015 r. wyniosła 13 444 tys. zł (w tym odpis wartości firmy w kwocie 12 044 tys. zł, 
powstałej w wyniku nabycia przez Emitenta udziałów w spółce WIRBET SA). Poza odpisami 
aktualizacyjnymi, w strukturze pozostałych kosztów operacyjnych Emitenta w 2015 r. dominują koszty 
likwidacji majątku obrotowego w wysokości 421 tys. zł oraz pozostałe zdarzenia jednorazowe związane z 
poniesionymi kosztami przeniesienia produkcji z Warszawy do Kolonii Prawiedniki k/Lublina (zakład FINPOL 
ROHR) w kwocie 1 133 tys. zł. Ponadto około 574 tys. zł wyniosły dodatkowe koszty wynagrodzeń 
pracowników ze względu na uruchamianie produkcji jak również pozostałe koszty restrukturyzacji 
zatrudnienia, które wyniosły około 524 tys. zł.  

W 2015 r. Emitent poniósł stratę na działalności operacyjnej w wysokości -6 867 tys. zł oraz stratę netto w 
wysokości -10 254 tys. zł. 

W roku 2016 podobnie jak w 2015 r., Spółce nadal nie sprzyjał rynek ciepłowniczy i wodno-kanalizacyjny 
(systemy rur PE i PP). Spadek przychodów ze sprzedaży w tych segmentach wyniósł -28,5%.  W roku 2016 
nastąpiło znaczące ograniczenie wartości inwestycji i remontów realizowanych w przedsiębiorstwach 
ciepłowniczych, energetycznych jak i wodno-kanalizacyjnych w wyniku czego całkowita wartość rynku uległa 
zmniejszeniu w stosunku do roku 2015. Podstawową przyczyną powyższego było opóźnienie we wdrażaniu 
programów wsparcia dla inwestycji ze środków budżetowych UE na lata 2014-2020 z programów 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W następstwie tego na rynku było dużo mniej otwartych 



RADPOL S.A. Prospekt Emisyjny 16 

 

przetargów, co skutkowało nie tylko osłabieniem sprzedaży, ale przede wszystkim presją cenową ze strony 
odbiorców, wpływającą negatywnie na marże.  

Niekorzystny wpływ na osiągnięte w 2016 r. marże wywierały nadal wysokie ceny nabywanych surowców a 
przede wszystkim niesprzyjająca relacja kursu EUR/PLN. Spadek koszów wytworzenia produkcji sprzedanej 
w 2016 r. wobec 2015 r. wyniósł -22,5%. Było to przyczyną spadku marży brutto na sprzedaży odpowiednio 
z poziomu 21% w 2015 r. do 18,1% w 2016 r. Udział kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu w 
przychodach ze sprzedaży w 2016 r. wzrósł do 19,4% wobec 16,9% w 2015 r. 

W 2016 r. w strukturze kosztów operacyjnych Emitenta, podobnie jak w latach poprzednich dominującą 
pozycję stanowią koszty materiałów i energii – w 2016 r. było to odpowiednio 54,5% wobec 50,3% w 2015 r. 
Udział pozostałych największych pozycji kosztów operacyjnych tj. wynagrodzeń i usług obcych w 2016 r. 
praktycznie nie uległ znaczącym zmianom w porównaniu do 2015 r.  

W strukturze pozostałych kosztów operacyjnych za 2016 r. dominuje utworzenie odpisów aktualizujących w 
kwocie 4 990 tys. zł. Na wartość tę składa się przede wszystkim odpis rzeczowych aktywów trwałych o 
wartości 3 449 tys. zł oraz odpisy należności i zapasów łącznie o wartości 1 463 tys. zł a także odpisy wartości 
niematerialnych i prawnych w kwocie 78 tys. zł.  

W 2016 r. Emitent poniósł stratę na działalności operacyjnej w wysokości -7 377 tys. zł wobec straty -6 867 

tys. zł w 2015 r. oraz stratę netto na poziomie -8 464 tys. zł wobec straty netto -10 254 tys. zł w 2015 r.  

W okresie pierwszego kwartału 2017 r. Emitent odnotował spadek przychodów ze sprzedaży do poziomu 
27 455 tys. zł co oznacza spadek o -9,2% wobec analogicznego kwartału roku poprzedniego. Na spadek 
sprzedaży rok do roku miała wpływ m.in. przedłużająca się zima i niskie temperatury, które spowodowały 
znaczne opóźnienia w rozpoczęciu planowanych prac remontowych. Największy spadek sprzedaży nastąpił 
w segmencie energetycznym (-24,2%), natomiast w segmencie woda-kanalizacja-gaz Spółka odnotowała 
znaczący wzrost sprzedaży (+20,2%), co pozwoliło na osiągnięcie przez ten segment dodatniego wyniku 
operacyjnego w porównaniu do straty w pierwszym kwartale ub. roku Zjawiskiem pozytywnym jest 
osiągnięcie dodatniego wyniku operacyjnego w każdym z wyodrębnionych segmentów operacyjnych 
Emitenta.  

Poniesiona strata netto w pierwszym kwartale 2017 r. wyniosła -2 250 tys. zł wobec straty netto -2 488 tys. 
zł w pierwszym kwartale 2016 r. 

 

W 2016 r. przepływy z działalności operacyjnej Emitenta osiągnęły wartość 4 908 tys. zł głównie ze względu 
na wartość poniesionej straty netto oraz spłatę dużej części zobowiązań krótkoterminowych. Uwolnienie 
środków pieniężnych poprzez spadek wartości posiadanych zapasów i należności miał związek ze 
zmniejszeniem zapotrzebowania na kapitał obrotowy Emitenta – w 2016 r. ponownie znacząco spadły 
przychody ze sprzedaży Emitenta.  

W okresie 2015 – 2016 r. oraz w pierwszym kwartale 2017 r. Emitent nie dokonywał inwestycji w aktywa 
finansowe.  

W wydatkach z tytułu działalności finansowej dominują wydatki na spłatę kredytów oraz spłaty odsetek od 
kredytów. W 2016 r. Emitent spłacił kredyty w kwocie 9 676 tys. zł zaś w 2015 r. odpowiednio w kwocie 
18 279 tys. zł. Podobnie jak w roku 2015, również w 2016 r. oraz w pierwszym kwartale 2017 r. Spółka nie 
przeprowadzała emisji dłużnych papierów wartościowych 

W 2015 r. Emitent na dywidendę przeznaczył całość zysku za 2014 r. w kwocie 8 081 977,58 zł oraz 
dodatkowo z kapitału zapasowego utworzonego z zysków lat poprzednich kwotę 919 935,62 zł. Łączna 
wartość wypłaconej dywidendy wyniosła 9 001 913,20 zł, czyli 0,35 zł na akcję. W 2016 r. Emitent nie 
wypłacał dywidendy. W okresie pierwszego kwartału 2017 r. Emitent również nie wypłacał dywidendy.    

W okresie 2015-2016 r. jak również w okresie od początku 2017 r. do daty zatwierdzenia Prospektu, Emitent 
nie skupował akcji własnych, ponosił natomiast koszty przechowywania skupionych akcji. 

Na podstawie przeprowadzonej subskrypcji nowej emisji akcji serii F w dniach 29 marca - 6 kwietnia 2017 r., 
na dzień 31 marca 2017 r. dokonano wpłat za objęte akcje w wysokości 2 499 718,48 zł co odpowiada 
1 007 951 sztuk akcji. Kwota 2 499 718,48 zł została wykazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w 
pozycjach środki pieniężne oraz w kapitale zapasowym z emisji akcji. 

 

 

B.8. Wybrane najważniejsze informacje finansowe pro forma, ze wskazaniem ich charakteru. 

Przy wybranych najważniejszych informacjach finansowych pro forma należy wyraźnie stwierdzić, że 
ze względu na ich charakter, informacje finansowe pro forma dotyczą sytuacji hipotetycznej, a tym 
samym nie przedstawiają rzeczywistej sytuacji finansowej spółki ani jej wyników. 
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Nie dotyczy. Emitent nie sporządzał danych finansowych pro forma. 

B.9. W przypadku prognozowania lub szacowania zysków należy podać wielkość liczbową. 

Nie dotyczy. Emitent nie sporządzał prognoz wyników. 

B.10. Opis charakteru wszystkich zastrzeżeń zawartych w raporcie biegłego rewidenta w odniesieniu do 
historycznych informacji finansowych. 

W opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2016 r., nie zgłaszając 

zastrzeżeń do prawidłowości, rzetelności i jasności zbadanego sprawozdania finansowego, biegły zwrócił 

uwagę na następującą kwestię: 

Jak opisano szerzej w notach objaśniających nr 4, 23 i 35 sprawozdania finansowego w trakcie 2016 r. Spółka 
naruszyła warunki umowy kredytowej z mBank („Bank"), w związku z niedotrzymaniem wymaganych umową 
kredytową poziomów wskaźników finansowych. Jednak w dniu 30 grudnia 2016 r. Spółka uzyskała od Banku 
warunkową zgodę uchylenia przypadku naruszenia wynikającego z niedotrzymania wskaźników 
finansowych, pod warunkiem nie przekroczenia nowych ustanowionych wartości tych wskaźników 
przedstawionych w nocie objaśniającej nr 23. Jednocześnie w dniu 30 grudnia 2016 r. i 2 marca 2017 r. oraz 
21 marca 2017 r. Spółka podpisała z Bankiem umowy zmieniające do umowy kredytowej, na podstawie 
których zobowiązała się do wypełnienia w kolejnych miesiącach szeregu zobowiązań, przedstawionych w 
nocie objaśniającej nr 23 i 35 do sprawozdania finansowego za 2016 r. Wypełnienie niektórych ze 
zobowiązań będzie zależało między innymi od decyzji akcjonariuszy Spółki, które na dzień sporządzenia 
sprawozdania finansowego nie są jeszcze znane. Ewentualne naruszenie przez Spółkę jej zobowiązań 
wynikających z podpisanej umowy kredytowej stanowić będzie przypadek naruszenia umowy kredytowej i w 
konsekwencji może doprowadzić do natychmiastowej wymagalności zobowiązań z tytułu otrzymanych 
kredytów. 

B.11. W przypadku gdy poziom kapitału obrotowego emitenta nie wystarcza na pokrycie jego obecnych 

potrzeb, należy załączyć wyjaśnienie.  

Emitent niniejszym oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą poziom kapitału obrotowego jest 

wystarczający na pokrycie potrzeb związanych z kontynuowaniem działalności Emitenta co najmniej w 

okresie kolejnych 12 miesięcy od daty zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego. Po ustaleniu z kredytodawcą 

(bank) określonych odciążeń finansowych na rok 2017, jak również w związku z emisja akcji serii F (wpływ 

środków pieniężnych w wysokości 6,3 mln zł) Emitent ma zapewnione środki finansowe na stabilną 

działalność operacyjna.  

Kapitał obrotowy należy rozumieć jako zdolność Emitenta do uzyskania dostępu do środków pieniężnych 
oraz innych dostępnych płynnych zasobów w celu terminowego spłacenia swoich bieżących zobowiązań. 

 

Dział C – Papiery wartościowe 

Element Wymogi informacyjne 

C.1 Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do 
obrotu, w tym ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartościowych. 

Na podstawie Prospektu oferowanych jest 10 000 000 Akcji Serii E, o wartości nominalnej 0,03 zł każda. 

Na podstawie Prospektu Emitent zamierza również ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku 

regulowanym na GPW: 

- do 10 000 000 Akcji Serii E 

- do 10 000 000 Praw do Akcji Serii E 

- 28.260.605 Jednostkowych Praw Poboru Akcji Serii E 

Zamiarem Emitenta jest oznaczenie Akcji Oferowanych tym samym kodem ISIN co Akcje Istniejące 

znajdujące się w obrocie na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW, tj. kodem 

ISIN PLRDPOL00010. 

Kody ISIN, którymi będą oznaczone odpowiednio Jednostkowe Prawa Poboru oraz Prawa do Akcji, będą 
znane po podjęciu przez Zarząd KDPW odpowiednich uchwał w przedmiocie rejestracji Jednostkowych Praw 
Poboru oraz Praw do Akcji w depozycie papierów wartościowych oraz oznaczenia ich kodem ISIN.  

C.2 Waluta emisji papierów wartościowych. 

Walutą papierów wartościowych emitowanych przez Emitenta jest złoty (PLN). 
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C.3 Liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych w pełni. 

Wartość nominalna akcji lub wskazanie, że akcje nie mają wartości nominalnej. 

Na Datę Prospektu kapitał zakładowy wynosi 847.818,15 PLN (słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy 
osiemset osiemnaście złotych piętnaście groszy) i dzieli się na 28.260.605 (słownie: dwadzieścia osiem 
milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy sześćset pięć) akcji, w tym: 

 
- 23.450.726 (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) 

akcji zwykłych na okaziciela serii A, 

- 529.548 (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na 

okaziciela serii C, 

- 1.739.478 (milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji 

zwykłych na okaziciela serii D, 

- 2.540.853 (dwa miliony pięćset czterdzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii F. 

Wartość nominalna jednej Akcji Emitenta wynosi 0,03 PLN (trzy grosze). 
Wszystkie Akcje Emitenta zostały opłacone w całości, tj. w kwocie 847.818,15 PLN (słownie: osiemset 

czterdzieści siedem tysięcy osiemset osiemnaście złotych piętnaście groszy). 

C.4 Opis praw związanych z papierami wartościowymi. 

Prawa o charakterze majątkowym związane z akcjami Emitenta: 

 
- Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, 

zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty 

akcjonariuszom (art. 347 k.s.h.).  

- Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo 

poboru). 

- Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w 

przypadku jej likwidacji. 

- Prawo do zbywania posiadanych akcji. 

- Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. 

- Prawo do umorzenia akcji. 

Zgodnie ze Statutem Emitenta nie jest dopuszczalna zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne. 

Prawa o charakterze korporacyjnym związane z akcjami Emitenta: 

- Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 k.s.h.) oraz prawo do głosowania na 

Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 k.s.h.). 

- Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku 

o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym 

co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 § 1 k.s.h.). W świetle art. 19 

ust. 4 Statutu Emitenta Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w miarę 

potrzeb z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariusza lub akcjonariuszy 

reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. 

- Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego 

Zgromadzenia przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego Spółki (art. 401 § 1 k.s.h.). 

- Prawo do zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

projektów uchwał. 

- Prawo do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał. 

- Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422–427 

k.s.h. 

- Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3 k.s.h. na 

wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego. 

- Prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt Emitenta określonego zagadnienia związanego 

z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). 
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- Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w 

szczególności zgodnie z art. 428 k.s.h., podczas obrad Walnego Zgromadzenia. 

- Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący 

rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie (art. 328 § 6 k.s.h.). 

- Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania 

finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta 

najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 k.s.h.). 

- Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w 

Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 

§ 1 k.s.h.) bądź żądania przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną (art. 407 § 11 k.s.h.). 

- Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie 

tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 k.s.h.). 

- Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną 

w tym celu komisję złożoną z co najmniej trzech osób (art. 410 § 2 k.s.h.). 

- Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd 

odpisów uchwał (art. 421 § 3 k.s.h.). 

- Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w 

art. 486 i 487 k.s.h., jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody 

w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. 

- Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów 

dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h. (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 

k.s.h. (przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 k.s.h. (w przypadku przekształcenia Spółki). 

- Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego 

sporządzenia (art. 341 § 7 k.s.h.). 

- Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy 

pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo 

spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał 

(art. 6 § 4 i 6 k.s.h.). 

C.5 Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych. 

Statut Emitenta nie zawiera żadnych postanowień dotyczących ograniczeń zbywania papierów 
wartościowych Emitenta.  
 
Ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej, Ustawy o Obrocie i Rozporządzenia MAR 

Obrót papierami wartościowymi Emitenta, jako spółki publicznej, podlega ograniczeniom określonym w 
Ustawie o Ofercie Publicznej oraz w Ustawie o Obrocie. 
Zgodnie z art. 19 Ustawy o Obrocie, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:  

 

- papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem obrotu 

na rynku regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu, 

- dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży 

na podstawie tej oferty, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie o Ofercie Publicznej, 

wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej. 

Zgodnie z rozporządzeniem MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze nie mogą dokonywać żadnych 
transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych 
emitenta, albo instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych w okresie 
zamkniętym tj. 30 dni przed przekazaniem raportu okresowego. Emitent może zezwolić na dokonywanie 
transakcji w trakcie okresu zamkniętego: (i) na podstawie indywidualnych przypadków z powodu istnienia 
wyjątkowych okoliczności, takich jak poważne trudności finansowe; (ii) 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 
ulega zmianie lub cech transakcji z nimi związanych.  

Zgodnie z rozporządzeniem MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze, osoby blisko związane z osobami 
pełniącymi obowiązki zarządcze zobowiązane są do powiadamiania o transakcjach zawieranych na własny 
rachunek dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub praw pochodnych bądź innych 
powiązanych z nimi instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, jak również 
w alternatywnym systemie obrotu oraz zorganizowanych platformach obrotu. Osoby zobowiązane informują 
emitenta oraz KNF; emitent podaje informacje o transakcji do publicznej wiadomości. Emitenci: (i) informują 
osoby pełniące obowiązki zarządcze o ich obowiązkach dot. powiadamiania o transakcjach, (ii) sporządzają 
listę wszystkich osób pełniących obowiązki zarządcze oraz osób blisko z nimi związanych. Osoby pełniące 
obowiązki zarządcze -informują osoby blisko z nimi związane o ich obowiązkach dot. powiadamiania o 
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transakcjach. Rozporządzenie MAR nie definiuje wysokości pieniężnych kar administracyjnych nakładanych 
z tytułu naruszeń obowiązków, jednak określa wspólne wymogi dla państw członkowskich UE przez 
wskazanie górnych granic sankcji, które są znacząco wyższe niż obecnie obowiązujące w prawie polskim 
(osoba fizyczna 500 tys. euro, osoby prawne – 1 milion euro). 
 
Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej każdy: 

- kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej 

liczby głosów w spółce publicznej, lub 

- kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej 

liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 

15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów, lub 

- kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co 

najmniej 2% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na 

rynku oficjalnych notowań giełdowych lub o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce 

publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym rynku regulowanym, lub 

- kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co 

najmniej 1% ogólnej liczby głosów, 

jest obowiązany zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 Dni Roboczych od dnia, 
w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności 
mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki publicznej w transakcji 
zawartej na rynku regulowanym – nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji, przy 
czym za dni sesyjne uważa się dni sesyjne ustalone przez spółkę prowadzącą rynek regulowany w 
regulaminie zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie oraz ogłoszone przez KNF w drodze publikacji na stronie 
internetowej. 
Ustawa określa sytuacje, w których ww. obowiązki nie powstają. 
Przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 2, 
wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w 
liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% 
ogólnej liczby głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania, o którym mowa w art. 74 Ustawy o Ofercie 
Publicznej (art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej). 
W przypadku, gdy przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia 
akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do 
spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, 
wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, 
akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie 3 miesięcy od 
przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów, do: 

- ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie 

powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów albo 

- do zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów, 

chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje w ogólnej liczbie 
głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku 
podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji (art. 
73 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej). 
Obowiązek, o którym mowa w art. 73 ust. 2 Ustawy o Ofercie ma zastosowanie także w przypadku, gdy 
przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej nastąpiło w wyniku dziedziczenia, po 
którym udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu, z tym, że termin wykonania tego 
obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie 
głosów (art. 73 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej). 
Przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie, z zastrzeżeniem ust. 
2, w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji 
tej spółki (art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej). 
W przypadku, gdy przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia 
akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do 
spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, 
wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, 
akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie 3 miesięcy od 
przekroczenia 66% ogólnej liczby głosów, do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub 
zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, 
który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 66% ogólnej 
liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub 
wygaśnięcia uprzywilejowania akcji. 
Akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego zgodnie z art. 74 ust. 
1 lub 2 Ustawy o Ofercie Publicznej nabył, po cenie wyższej, niż cena określona w tym wezwaniu, kolejne 
akcje tej spółki, w inny sposób niż w ramach wezwań lub w wyniku wykonania obowiązku, o którym mowa w 
art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej, jest obowiązany, w terminie miesiąca od tego nabycia, do zapłacenia 
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różnicy ceny wszystkim osobom, które zbyły akcje w tym wezwaniu, z wyłączeniem osób, od których akcje 
zostały nabyte po cenie obniżonej w przypadku określonym w art. 79 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej (art. 
74 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej). Przepis art. 74 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej stosuje się 
odpowiednio do podmiotu, który pośrednio nabył akcje spółki publicznej. 
Obowiązek, o którym mowa w art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej ma zastosowanie także w przypadku, 
gdy przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej nastąpiło w wyniku dziedziczenia, 
po którym udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu, z tym, że termin wykonania tego 
obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie 
głosów (art. 74 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej). 
Ustawa określa sytuacje, w których ww. obowiązki nie powstają. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone 
zastawem, do chwili jego wygaśnięcia, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu 
umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o 
niektórych zabezpieczeniach finansowych. 
 
Obowiązki wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru 
koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli łączny światowy obrót 
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia 
przekracza równowartość 1 000 000 000 euro lub łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia 
przekracza równowartość 50 000 000 euro. 
Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio 
uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do 
których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji (art. 16 Ustawy o Ochronie 
Konkurencji i Konsumentów). Wartość denominowana w euro podlega przeliczeniu na złote według kursu 
średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego 
poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji (art. 5 Ustawy o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów). 
Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru: przejęcia – m.in. poprzez nabycie lub objęcie akcji – 
bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej 
przedsiębiorców. 
Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, dokonanie koncentracji przez 
przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 
1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 
10 000 000 euro; 
2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu ich odsprzedaży, 
jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek 
inwestowanie w akcje innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem r. 
od dnia nabycia, oraz że: 
a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub 
b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego 
majątku lub tych akcji. 
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. 
3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji w celu zabezpieczenia 
wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji, z wyłączeniem prawa do ich 
sprzedaży, 
4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć 
kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy 
przejmowanego, 
5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują: wspólnie łączący się przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący 
kontrolę, wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy lub 
przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy. Postępowanie antymonopolowe 
w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego 
wszczęcia. 
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, 
w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są 
obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji. 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie 
koncentracji lub zakazuje dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów może w decyzji zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać 
koncentracji do spełnienia określonych warunków. Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 
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Konsumentów wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia wydania zgody na dokonanie koncentracji – 
koncentracja nie została dokonana. 
 
Obowiązki i ograniczenia wynikające z rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 
r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw. 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikają także z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 
z dnia 20 stycznia 2004 r. w Sprawie Koncentracji. Rozporządzenie powyższe reguluje tzw. koncentracje o 
wymiarze wspólnotowym, a więc dotyczące przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które 
przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji 
obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej zmiany struktury własności w 
przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich 
ostatecznym dokonaniem, a po: 

- zawarciu odpowiedniej umowy, 

- ogłoszeniu publicznej oferty, lub 

- przejęciu większościowego udziału. 

Zawiadomienie Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa 
posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie 
Komisji niezbędne jest do uzyskania zgody na dokonanie takiej koncentracji. 

C.6 Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie 
do obrotu na rynku regulowanym oraz wskazanie wszystkich rynków regulowanych, na których 
papiery wartościowe są lub mają być przedmiotem obrotu. 

Oferowane papiery wartościowe będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku 
regulowanym. 
Zarząd będzie ubiegał się o wprowadzenie Akcji Serii E, Praw do Akcji Serii E oraz Jednostkowych Praw 
Poboru Akcji Serii E do obrotu giełdowego na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez 
GPW, zwanym też rynkiem podstawowym. 

C.7 Opis polityki dywidendy. 

W dniu 24 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło wypłacić akcjonariuszom 
dywidendę, której łączna kwota wyniosła 9.001.913,20 zł, co dało 0,35 zł na jedną akcję i objęło: 

- osiągnięty zysk Spółki Radpol S.A. za rok 2014 w wysokości 8.081.977,58 zł oraz  

- kapitał zapasowy utworzony z zysków lat poprzednich w wysokości 919.935,62 zł. 

W dniu 17 maja 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło osiągnięty zysk Spółki Radpol S.A. za 
rok 2015 w wysokości 2.392.405,39 zł przeznaczyć w całości na podwyższenie kapitału zapasowego z zysku 
zatrzymanego.  

Emitent nie zamierza wypłacać dywidendy, gdyż istnieje ograniczenie w tym zakresie, które zostało 

zdefiniowane w umowie zmieniającej nr 6 z dnia 30 grudnia 2016 r. do umowy kredytu z dnia 4 września 

2012 r. zawartej pomiędzy Emitentem a mBank S.A. Bez pisemnej zgody kredytodawcy nie może zostać 

podjęta żadna uchwała walnego zgromadzenia Spółki o podziale zysku i wypłacie dywidendy, ani wypłacie 

zaliczki na poczet dywidendy. 

Dział D – Ryzyko 

D.1. Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla emitenta lub jego 

branży. 

 
Najważniejsze czynniki ryzyka 
 
CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA 
Ryzyko związane z sytuacją gospodarczą w Polsce, w krajach dostawców i odbiorców Emitenta 

Niekorzystna zmiana sytuacji makroekonomicznej w Polsce jak i w krajach dostawców i odbiorców Emitenta, 
kierunek oraz poziom ich zmian jak również perturbacje na rynkach finansowych mogą generować ryzyko 
dla prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej, jak również mieć negatywny wpływ na wyniki i 
sytuację finansową Emitenta. 
 
Ryzyko zmian cen surowców 

Ceny surowców wykorzystywanych do produkcji przez Emitenta (m.in. granulaty z tworzyw sztucznych oraz 
wyroby z miedzi, aluminium i stali) uzależnione są od ich notowań na giełdach światowych. Ceny tworzyw 
sztucznych są ściśle powiązane z notowaniami ropy naftowej na giełdach światowych. 

Nagłe i niekorzystne wahania cen ropy naftowej (spowodowane m.in. potencjalnymi działaniami zbrojnymi 
na terenie krajów wydobywających ropę naftową) i miedzi mogą wpłynąć negatywnie na osiągane przez 
Emitenta marże co wpłynie na wyniki finansowe. 
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Emitent nie zabezpiecza cen kupowanych surowców.  
 
Ryzyko zmian stóp procentowych 

Emitent w części finansuje swoją działalność bieżącą wykorzystując kredyty bankowe, oprocentowane w 
oparciu o zmienne stopy procentowe. Emitent narażony jest więc na ryzyko zmiany stóp procentowych w 
odniesieniu do obecnie zaciągniętych zobowiązań jak również w przypadku refinansowania istniejącego 
zadłużenia i zaciągania nowych zobowiązań. Potencjalny wzrost stóp procentowych może spowodować 
zwiększenie kosztów finansowych, co negatywnie wpłynie na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe. 
Emitent stara się eliminować ryzyko zmian stóp procentowych poprzez instrumenty pochodne typu IRS. 

 
Ryzyko zmian kursów walutowych 

Emitent dokonuje części zakupów towarów do produkcji (m. in. import granulatu) oraz sprzedaży swoich 
produktów rozliczanych w walutach obcych.  

Nagłe i niekorzystne zmiany kursów walut mogą wpłynąć negatywnie na osiągane przez Emitenta marże co 
wpłynie na wyniki finansowe. Emitent nie stosuje i nie zamierza również w przyszłości korzystać z 
instrumentów zabezpieczających ryzyko walutowe. 
 
CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA 

Ryzyko związane ze spowolnieniem wzrostu prac remontowo-budowlanych w zakresie budowy sieci 
ciepłowniczych, sieci energetycznych kablowych i napowietrznych, a także gazowniczych i wodno-
kanalizacyjnych 

Działalność Emitenta jest uzależniona od koniunktury w branżach, w których prowadzi działalność 
operacyjną, w szczególności zależy od poziomu inwestycji w gospodarce oraz decyzyjności w spółkach 
Skarbu Państwa (środki unijne).  

Celem ograniczania tego ryzyka, Spółka podejmuje działania zmierzające do poszukiwania nowych rynków 
zbytu, w szczególności rynki eksportowe oraz poszukiwanie nowych klientów w sektorze przemysłowym w 
kraju.  

 
Konkurencja ze strony producentów z państw azjatyckich 

Ze względu na stosunkowo niskie koszty produkcji istnieje ryzyko konkurencji producentów z Chin i Indii. 
Emitent konkuruje z producentami azjatyckimi szybkością dostaw oraz dostosowaniem oferty do 
indywidualnych potrzeb zamawiającego. W przyszłości Emitent. będzie również mógł skutecznie opierać się 
konkurencji producentów z Chin i Indii dzięki optymalizacji wykorzystania zdolności produkcyjnych, 
pozwalającej na obniżenie kosztów produkcji, a co za tym idzie ewentualnemu obniżeniu cen sprzedaży 
wyrobów. 
 
Ryzyko związane z okresowym spowolnieniem w przyznawaniu i dystrybucji dotacji unijnych 
związanych z rozwojem infrastruktury 

Działalność Emitenta jest istotnie uzależniona od poziomu inwestycji w gospodarce, a te z kolei są wrażliwe 
na poziom dostępnych dotacji unijnych. 

Emitent stara się nawiązywać trwałą współpracę z podmiotami, których przedsięwzięcia nie są w dużym 
stopniu uzależnione od dystrybucji środków unijnych. 

 
Ryzyko braku długoterminowych umów z kluczowymi odbiorcami 

Emitent prowadzi sprzedaż głównie w oparciu o bieżące zamówienia i zapytania ofertowe nie posiadając 
długoterminowych umów handlowych, co rodzi ryzyko utraty klienta bez żadnych zobowiązań oraz zmniejsza 
przewidywalność, a zatem łatwość zarządzania działalnością operacyjną. 

Obecnie Emitent prowadzi działania zmierzające do podpisania długoterminowych umów z kluczowymi 
klientami. 

 
Ryzyko związane z sytuacją ekonomiczną odbiorców Emitenta 

Popyt na produkty oferowane przez Emitenta uzależniony jest od kondycji ekonomicznej jego klientów i ich 
możliwości inwestycyjnych. Istnieje ryzyko, że przewidywania Emitenta co do przyszłej koniunktury w 
branżach będących odbiorcami wyrobów Emitenta nie sprawdzą się. Może to spowodować niezrealizowanie 
przewidywań co do wysokości przychodów ze sprzedaży i osiąganych wyników finansowych przez Emitenta. 

Ponadto potencjalnie możliwa, pogarszająca się lub zła sytuacja finansowa odbiorców Emitenta może być 
przyczyną opóźnienia realizowania płatności na rzecz Emitenta za nabyte produkty co może w konsekwencji 
negatywnie wpłynąć na płynność Emitenta i realizowane wyniki finansowe. 
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Ryzyko związane z poziomem zadłużenia i niespełnianiem warunków umów kredytowych 
(kowenantów) 

Sytuację finansową Emitenta w dużej mierze determinuje poziom zadłużenia. Zgodnie z umową kredytową 
zawartą z mBank SA, Emitent zobowiązany jest do utrzymania wskaźników finansowych na określonym 
poziomie (kowenanty bankowe).  

Spadek przychodów ze sprzedaży Emitenta, spowodowany obniżeniem aktywności gospodarczej odbiorców 
produktów Emitenta ma negatywny wpływ na osiągane wyniki finansowe. Obserwowany na przestrzeni 
ostatnich trzech lat spadek wartości EBITDA może być przyczyną niedotrzymania kowenantów bankowych 
w kolejnych kwartałach. Istnieje ryzyko, że bank udzielający kredytu, może w przypadku powtarzającej się 
tego typu sytuacji wypowiedzieć umowę kredytową i postawić kredyt w stan natychmiastowej wymagalności. 
Sytuacja taka mogłaby bardzo negatywnie wpłynąć na dalszą kontynuację działalności przez Emitenta.  

D.3 Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla papierów 
wartościowych 
 
Ryzyko związane z powództwem o uchylenie Uchwały Emisyjnej lub uchwały o zmianie Statutu 
podjętej w związku z Uchwałą Emisyjną  

Zgodnie z art. 422 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem 
bądź dobrymi obyczajami i godząca w interesy spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, może 
zostać zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Na Datę 
Prospektu Spółka nie posiada żadnych informacji o wytoczeniu powództwa w związku z Uchwałą Emisyjną, 
w tym o wytoczeniu przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności Uchwały Emisyjnej, lub 
uchwałą o zmianie Statutu podjętą w związku z Uchwałą Emisyjną, jednak do Daty Prospektu terminy na 
wniesienie powództwa nie upłynęły.  
 
Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji Akcji Oferowanych  

Emisja Akcji Oferowanych nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy:  
a) co najmniej jedna z Akcji Oferowanych nie zostanie objęta zapisem i właściwie opłacona w okresie 
subskrypcji,  
b) Zarząd nie zgłosi do właściwego sądu wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w 
terminie dwunastu miesięcy od dnia zatwierdzenia Prospektu oraz nie później niż po upływie jednego 
miesiąca od dnia przydziału Akcji Oferowanych,  
c) zostanie wydane prawomocne orzeczenie sądu odmawiające zarejestrowania podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Oferowanych.  
 
Emitent nie może wykluczyć wystąpienia zdarzenia powodującego niedojście emisji Akcji Oferowanych do 
skutku. W sytuacji niedojścia do skutku emisji Akcji Oferowanych posiadacz PDA otrzyma jedynie zwrot 
środków w wysokości iloczynu liczby posiadanych PDA oraz Ceny Emisyjnej. Może oznaczać to poniesienie 
straty w sytuacji, gdy cena zapłacona za PDA na rynku jest wyższa od Ceny Emisyjnej. W takim przypadku, 
osoby posiadające PDA nie będą uprawnione do jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu wydatków, w tym 
kosztów poniesionych w związku z subskrybowaniem Akcji Oferowanych lub ceny nabycia Jednostkowych 
Praw Poboru na rynku wtórnym.  
 
Ryzyko związane z odwołaniem Oferty  

Odwołanie Oferty może nastąpić w dowolnym czasie, zarówno przed rozpoczęciem, jak i po rozpoczęciu 
okresu przyjmowania zapisów, jednak nie później niż w dniu przydziału Akcji Oferowanych. Emitent może 
odstąpić od Oferty z powodów, które obejmują m.in.: (i) wystąpienie zdarzeń potencjalnie zmniejszających 
prawdopodobieństwo, że wszystkie Akcje Oferowane zostaną objęte w ramach Oferty, lub zdarzeń, które 
mogą prowadzić do zwiększenia ryzyka inwestycyjnego dla osób składających zapisy na Akcje Oferowane; 
(ii) zawieszenie lub istotne ograniczenie obrotu papierami wartościowymi na GPW (iii) istotna zmiana sytuacji 
gospodarczej lub politycznej w Polsce lub w innym kraju (iv) istotna zmiana sytuacji na rynkach finansowych 
w Polsce lub w innych krajach, (v) istotna negatywna zmiana w zakresie działalności, zarządzania, sytuacji 
finansowej, kapitałów własnych lub wyników operacyjnych Emitenta, (vi) istotna negatywna zmiana mająca 
wpływ na działalność Emitenta lub poniesienie istotnej szkody przez Emitenta lub istotne zakłócenie jego  
działalności.  
W przypadku odstąpienia od Oferty Inwestor nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek odszkodowania lub 
zwrotu wydatków, w tym kosztów poniesionych w związku z subskrybowaniem Akcji Oferowanych lub ceny 
nabycia Jednostkowych Praw Poboru na rynku wtórnym. W związku z powyższy Inwestorzy powinni liczyć 
się z ryzykiem poniesienia straty finansowej wynikającej z poniesienia ww. kosztów lub wydatków.  
 
Ryzyko związane z zawieszeniem Oferty  

Emitent podejmie decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty, jeśli uzna takie działanie za uzasadnione 
i zgodne z interesem Spółki, w szczególności, jeżeli wystąpi podejrzenie zdarzenia, które mogą ograniczyć 
szansę na to, że w okresie i w ramach Oferty nie zostaną objęte wszystkie Akcje Oferowane, lub nastąpił 
wzrost ryzyka inwestycyjnego dla nabywców Akcji Oferowanych. Informacja o zawieszeniu przeprowadzenia 
Oferty może zostać podana do publicznej wiadomości bez podania nowych terminów przeprowadzenia 
Oferty.  
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Ryzyko naruszenia przez Emitenta przepisów prawa skutkujące zakazem rozpoczęcia, wstrzymaniem 
lub przerwaniem Oferty  

W przypadku naruszenia przez Emitenta przepisów prawa skutkujące nałożeniem przez KNF sankcji w 
postaci zakazu rozpoczęcia, wstrzymania lub przerwania Oferty, Inwestorzy powinni liczyć się z ryzykiem 
uniemożliwienia dysponowania na pewien czas środków finansowych wpłaconych przez Inwestorów na 
pokrycie Akcji Oferowanych i utratę potencjalnych korzyści przez Inwestorów, które mogliby osiągnąć, lokując 
te środki w innych instrumentach dostępnych na rynku finansowym.  
 
Ryzyko związane z niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków wynikających z 
Ustawy o Ofercie, Ustawy o Obrocie lub Rozporządzenia o Prospekcie  

W przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie 
obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie, Ustawy o Obrocie lub Rozporządzenia o Prospekcie KNF 
może nałożyć na Emitenta różne sankcje, w tym, m.in.: wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub 
bezterminowo, papierów wartościowych Emitenta z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć kary 
pieniężne do wysokości 1 000 000 zł, albo nałożyć karę pieniężną 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, albo zastosować ww. sankcje 
łącznie.  
Nie można mieć całkowitej pewności, że taka sytuacja nie będzie dotyczyła w przyszłości Emitenta. Nie 
można zagwarantować, że w przyszłości KNF nie nałoży takich sankcji na Emitenta.  
 
Ryzyko związane z naruszeniem przepisów w związku z prowadzeniem akcji promocyjnej  

Jeżeli KNF stwierdzi naruszenie obowiązków wynikających z regulacji dotyczących zasad prowadzenia akcji 
promocyjnej może, m.in. nakazać wstrzymanie rozpoczęcia akcji promocyjnej lub przerwanie jej prowadzenia 
na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, w celu usunięcia wskazanych przez KNF nieprawidłowości, lub 
zakazać prowadzenia akcji promocyjnej, w szczególności w przypadku gdy emitent uchyla się od usunięcia 
wskazanych przez KNF nieprawidłowości w terminie wskazanym powyżej lub treść materiałów promocyjnych 
lub reklamowych narusza przepisy prawa. Dodatkowo, jeżeli KNF stwierdzi naruszenie obowiązków 
wynikających z regulacji dotyczących zasad prowadzenia akcji promocyjnej KNF może nałożyć na emitenta 
karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł.  
Nie można mieć całkowitej pewności, że taka sytuacja nie będzie dotyczyła w przyszłości Emitenta.  
 
Ryzyko zawieszenia obrotu Jednostkowymi Prawami Poboru, PDA lub Akcjami Oferowanymi na GPW  

Zarząd GPW jest uprawniony do wykluczenia instrumentów finansowych z obrotu giełdowego w 
okolicznościach wskazanych w Regulaminie GPW. Ponadto, zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w 
przypadku, gdy obrót określonymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi jest 
dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku 
regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na żądanie 
KNF, spółka prowadząca rynek regulowany zawiesza obrót tymi papierami lub instrumentami, na okres nie 
dłuższy niż miesiąc.  
Spółka nie może zagwarantować, że obrót Jednostkowymi Prawami Poboru, PDA lub Akcjami Oferowanymi 
nie zostanie zawieszony zgodnie ze wskazanymi powyżej regulacjami.  
 
Ryzyko wahań ceny Jednostkowych Praw Poboru, PDA oraz Akcji  

Ceny akcji oraz wielkość obrotu akcjami spółek notowanych na GPW ulegają okresowym zmianom, co może 
mieć istotny niekorzystny wpływ na kurs notowań Jednostkowych Praw Poboru, PDA i Akcji Istniejących. Na 
cenę rynkową Jednostkowych Praw Poboru, PDA i Akcji Istniejących na GPW mogą mieć wpływ także inne 
czynniki, na które Spółka nie będzie miała wpływu. W przypadku, gdy cena Akcji Istniejących spadnie w 
sposób znaczący, Jednostkowe Prawa Poboru oraz Prawa do Akcji mogą stać się bezwartościowe, a aktualni 
akcjonariusze, którzy zdecydowali się nie sprzedawać i nie przenosić swoich praw, poniosą stratę. Jeżeli 
cena Akcji w publicznym obrocie rynkowym spadnie poniżej Ceny Emisyjnej, inwestorzy, którzy nabyli 
Jednostkowe Prawa Poboru lub Prawa do Akcji na rynku wtórnym, poniosą w rezultacie stratę.  
Spółka nie jest w stanie zagwarantować, że ceny wskazanych powyżej instrumentów finansowych nie będą 
podlegać wahaniom.  
 
Ryzyko, iż nie będzie istniał aktywny rynek obrotu lub że nie będzie istniała wystarczająca płynność 
obrotu Jednostkowych Praw Poboru, PDA oraz Akcji  

Spółka nie można zapewnić posiadaczy Jednostkowych Praw Poboru i Praw do Akcji, że rozwinie się 
aktywny rynek obrotu takimi prawami na GPW lub że rozwinie się rynek obrotu pozagiełdowego 
Jednostkowymi Prawami Poboru i Prawami do Akcji lub będzie istniała wystarczająca płynność takich praw 
po ich dopuszczeniu do obrotu na GPW. Spółka nie jest w stanie zagwarantować aktywnego i płynnego rynku 
Akcji Oferowanych. Spółka nie jest też w stanie oszacować zainteresowania Inwestorów Akcjami 
Oferowanymi.  
 
Ryzyko poniesienia straty i spadku posiadanego przez Akcjonariuszy udziału w kapitale zakładowym 
Spółki  
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Obrót Jednostkowymi Prawami Poboru na rynku wtórnym jest dokonywany wyłącznie na ryzyko 

potencjalnych nabywców Jednostkowych Praw Poboru. W przypadku, gdy emisja Akcji Oferowanych nie 

dojdzie do skutku Jednostkowe Prawa Poboru wygasną, jednak dokonane wcześniej transakcje sprzedaży 

Jednostkowych Praw Poboru na rynku wtórnym pozostaną w mocy i nie będzie w zasadzie możliwe uchylenie 

się od skutków zawartych transakcji nabycia tych praw. Nabywcom Jednostkowych Praw Poboru nie 

przysługuje odszkodowanie lub zwrot wydatków poniesionych w związku z wygaśnięciem Jednostkowych 

Praw Poboru lub też w związku z zawartymi transakcjami dotyczącymi tych praw, w tym w szczególności nie 

będzie przysługiwał zwrot ceny nabycia takich Jednostkowych Praw Poboru lub prowizji maklerskich. 

 

E. Oferta 

E.1. 

Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowe koszty emisji lub oferty ogółem, w tym szacunkowe 
koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego. 

Biorąc pod uwagę Cenę Emisyjną Akcji Oferowanych, Emitent szacuje, że wartość wpływów netto z emisji 

Akcji Oferowanych może wynieść do 13,6 mln zł.  

Wysokość wpływów netto Emitenta z emisji Akcji Oferowanych będzie uzależniona od łącznej wysokości 

kosztów przeprowadzenia Oferty. Na szacunkową kwotę kosztów emisji Akcji serii E, przy założeniu, że 

zostaną objęte wszystkie Akcje serii E, składają się szacunkowe prowizje i koszty przedstawione w tabeli 

poniżej.  

Przy założeniu, że zostaną objęte wszystkie Akcje serii E, maksymalną wysokość kosztów oferty objęcia 

Akcji serii E szacuje się na ok. 415  tys. zł. Koszty te mogą ulec zmianie w zależności od finalnie pozyskanych 

wpływów z emisji Akcji serii E. 

Poniżej przedstawiono strukturę szacunkowych kosztów związanych z przeprowadzeniem emisji Akcji serii 

E Emitenta: 

Szacunkowe koszty emisji Akcji serii E Szacunkowa wartość (tys. 

zł) 

Koszty sporządzenia prospektu z uwzględnieniem kosztów 

doradztwa i oferowania* 
335 

Koszty promocji oferty  40 

Koszty administracyjne, opłaty sądowe i notarialne  40 

Razem 415 

* według przewidywań na Datę Prospektu łączne koszty plasowania nie powinny wynieść więcej niż 5% wartości Akcji 
Oferowanych 
Źródło: Emitent 

 
Wszystkie kwoty są podane w wartościach netto. 
 
Spółka nie będzie pobierać żadnych opłat od podmiotów składających zapisy na Akcje Oferowane. Kwota 
wpłacana przez inwestora przy składaniu zapisu może zostać jednak powiększona o ewentualną prowizję 
firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis, zgodnie z regulacjami takiej firmy inwestycyjnej. 

Po przeprowadzeniu Oferty Spółka poda do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego szczegółowe 
informacje na temat wyników Oferty, w tym informacje na temat wartości Oferty (wpływów uzyskanych przez 
Spółkę z emisji Akcji Oferowanych) oraz wysokości kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z Ofertą. 

E.2a. 

Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieniężnych, szacunkowa wartość netto wpływów 
pieniężnych. 

Na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie w Uchwale Emisyjnej, Rada Nadzorcza 
ustaliła w dniu 27 czerwca 2017 r. ostateczna Cenę Emisyjna Akcji Oferowanych na poziomie 1,40 zł. 

Biorąc pod uwagę ostateczną Cenę Emisyjną Akcji Oferowanych, Emitent szacuje, że wartość wpływów 
netto z emisji Akcji Oferowanych może wynieść do 13,6 mln zł.  

Informacja o ostatecznej Cenie Emisyjnej Akcji Oferowanych została podana do publicznej wiadomości  w 
niniejszym Prospekcie Emisyjnym oraz w drodze raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie 
Publicznej.  

Uzyskane wpływy z emisji zostaną przeznaczone przede wszystkim na bieżącą działalność Emitenta, mają 
pozwolić na realizowanie przez Emitenta bieżących działań operacyjnych. Emitent ze względu na 
sezonowość działalności wykorzystuje środki na budowanie zapasów w taki sposób, aby być w stanie na 
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bieżąco reagować na zapotrzebowanie rynku i to jest głównym założeniem działania w kolejnych okresach. 
Dodatkowo wpływy z emisji mają pozwolić Spółce na swobodne odtworzenie majątku trwałego, zostaną 
przeznaczone na  prace remontowo-modernizacyjne parku maszynowego. Ponadto Emitent planuje część 
środków przeznaczyć na działalność badawczo - rozwojową, która historycznie stanowiła ważny element 
działań i która zgodnie z założeniami ma być kontynuowana i poszerzana. Chodzi przede wszystkim o 
finansowanie prac nad nowymi (zaawansowanymi technologicznie) produktami jak również oprzyrządowania 
niezbędnego do wprowadzania tych produktów do oferty. Dodatkowo środki pozwolą Spółce na regularne i 
terminowe spłacanie wszelkich zobowiązań w tym finansowych wynikających z kredytów krótko i 
długoterminowych. 

Główną przesłanką emisji Akcji serii E jest zapotrzebowanie Emitenta na środki finansowe niezbędne do 
sfinansowania przygotowania do sezonu sprzedażowego. 
 
Dodatkowo konieczność podwyższenia kapitału wynika ze zobowiązań Emitenta jakie zostały zawarte w 

podpisanej umowie zmieniającej nr 6 z dnia 30 grudnia 2016 r. oraz umowie zmieniającej nr 8 z dnia 21 

marca 2017 roku do umowy kredytu zawartej w dniu 4 września 2012 r. W przypadku pierwszej umowy 

zmieniającej zobowiązanie mówiło o podwyższeniu kapitału Spółki o minimum 10 mln zł w taki sposób, że 

środki będą dostępne dla Spółki do dnia 31 marca 2017 r. W związku z faktem, że akcjonariusze przesądzili 

o podwyższeniu kapitału w ramach emisji publicznej z prawem poboru, przewidywany termin wpływu środków 

z tej emisji to III kwartał 2017 r. Następstwem takiej decyzji była konieczność zawarcia umowy zmieniającej 

nr 8, w której Emitent zobowiązał się do dwóch podwyższeń kapitału – pierwszego w ramach emisji poniżej 

10% akcji w kwocie minimum 4,5 mln zł. (emisja akcji serii F, która została zakończona wpływem środków w 

kwocie 6,3 mln zł w dniu 12 kwietnia 2017 roku) oraz drugiego wynikającego z zapisów uchwały z dnia 7 

lutego 2017 roku w kwocie minimum 10 mln zł. Brak realizacji powyższych warunków stanowi przypadek 

naruszenia umowy kredytowej. 

W wyniku przeprowadzenia emisji akcji serii F, Emitent częściowo zapewnił sobie możliwość  zbudowania 

odpowiedniego poziomu zapasów, niemniej jednak ze środków z emisji będą w dalszym ciągu realizowane 

cele zaopatrzenia Spółki w zapasy niezbędne do coraz lepszego i coraz bardziej efektywnego odpowiadania 

na zapotrzebowania rynku na produkty Emitenta. Presja rynkowa i pewne nasycenie produktami 

spowodowało, że szybka reakcja na zamówienia klienta jest niezbędna, aby uzyskać przewagę 

konkurencyjną na rynku na którym działa Emitent. Dodatkowo zwrócić należy uwagę na fakt, że wpływ 

środków z emisji nastąpi prawdopodobnie w III lub nawet IV kwartale roku 2017, co oznacza, że środki będą 

mogły zostać przeznaczone na budowanie zapasów na sezon 2018, co rozpocznie się na koniec roku 2017. 

W związku z tym, że III kwartał to szczyt sezonu sprzedażowego dla Emitenta, Spółka będzie w stanie już 

finansować swoje bieżące potrzeby z bieżących wpływów, a środki z emisji będą mogły być przeznaczone 

dodatkowo na finansowanie nakładów inwestycyjnych, zarówno tych związanych z nowym jak i starym 

parkiem maszynowym, który wymaga w wielu obszarach doinwestowania w celu podniesienia poziomów 

przydatności i osiągania lepszych parametrów produkcyjnych – jakościowych i efektywnościowych. Zarząd 

Emitenta zwraca uwagę na fakt, że w najbliższych okresach będzie kładł coraz większy nacisk na 

realizowane w Spółce prace badawczo – rozwojowe, które będą miały na celu wprowadzanie na rynek 

nowych – zaawansowanych technologicznie produktów, produktów spełniających coraz to nowsze i bardziej 

zaawansowane potrzeby klientów, jak również planuje inwestować w nowe obszary działalności. 

Poniższa tabela przedstawia podział szacowanego wpływu z emisji na planowane cele, ze wskazaniem 
priorytetów ich realizacji: 

 Przeznaczenie środków Kwota  Termin realizacji 

1 
Odbudowa istniejącego parku maszynowego i inwestycje w 
nowe urządzenia 

7,5 mln zł 
 
2017 - 2018 

2 Prace badawczo - rozwojowe 3,5 mln zł 2017 - 2018 

3 Kapitał obrotowy (budowanie zapasów) 2,6 mln zł IVQ 2017 i IQ 2018 r. 

 RAZEM 13,6 mln zł  

W przypadku braku pozyskania środków z emisji, Emitent będzie finansował wskazane wydatki poprzez 
wykorzystanie dostępnych linii kredytowych, lub pozyska środki korzystając z dostępnych produktów 
bankowych takich jak  leasingi zwrotne lub faktoring. Żaden z tych produktów nie jest na dzień Prospektu 
wykorzystywany przez Emitenta. W przypadku pozyskania kwoty niższej niż szacowana, środki z emisji 
zostaną przeznaczone na ww. cele emisji zgodnie z przedstawionym priorytetem ich wykorzystania. 

E.3. Opis warunków oferty  

Zgodnie z Uchwałą Emisyjną kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony o kwotę nie niższą niż 0,03 

zł i nie wyższą niż 300.000,00 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 akcji i nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych 

na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,03 zł każda. 
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Oferta ma miejsce na zasadach prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia Akcji 

Oferowanych w stosunku do liczby posiadanych Akcji Istniejących (Prawo Poboru). Prawo Poboru nie zostało 

ograniczone lub wyłączone. Dniem Prawa Poboru jest 30 czerwca 2017 r. 

Zgodnie z Uchwałą Emisyjną na jedną Akcję Istniejącą posiadaną przez akcjonariuszy na koniec Dnia Prawa 

Poboru przypadać będzie jedno Jednostkowe Prawo Poboru.  

Na dzień zatwierdzenia Prospektu liczba wszystkich istniejących Akcji wynosi 28.260.605 (stanowią to akcje 

serii A, B, C, D oraz F). Biorąc pod uwagę fakt, że w dniu 19 kwietnia 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta 

zrezygnowała z uprawnienia do określenia ostatecznej sumy o jaką kapitał zakładowy ma zostać 

podwyższony – w drodze oferty publicznej jest oferowanych 10.000.000 akcji serii E. 

W związku z powyższym liczba Akcji serii E do jakiej uprawniać będzie każde Jednostkowe Prawo Poboru 

(dalej „JPP”)  wynosi na dzień zatwierdzenia Prospektu 0,3538494664, co oznacza, że 2,82606050 

jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia 1 Akcji Oferowanej.  

Zarząd Emitenta nie przewiduje wystąpienia czynników, które mogłyby zmienić powyższy parytet. 

Ostateczną liczbę Akcji Oferowanych przydzielonych danej osobie w wykonaniu przez nią Prawa Poboru 

będzie ustalana poprzez pomnożenie liczby Jednostkowych Praw Poboru, objętych wszystkimi ważnymi 

zapisami złożonymi przez tę osobę, przez Parytet Poboru, a następnie zaokrąglenie otrzymanego w ten 

sposób wyniku w dół do najbliższej liczby całkowitej.  

W ramach subskrypcji Inwestorzy uprawnieni są do złożenia dwóch rodzajów zapisów na Akcje Oferowane:  

● Zapisu Podstawowego – proporcjonalnie do liczby posiadanych JPP. W chwili składania Zapisu 

Podstawowego inwestor musi mieć zapisane JPP na swoim rachunku papierów wartościowych. 

Inwestor jest uprawniony do złożenia Zapisu Podstawowego na liczbę Akcji Oferowanych nie 

większą niż zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej wartość z iloczynu posiadanych 

przez niego JPP i Współczynnika.  

● Zapisu Dodatkowego – w liczbie nie większej niż wielkość Oferty, który to zapis mogą złożyć w 

terminie wykonania prawa poboru Akcjonariusze. Zapis Dodatkowy może zostać złożony 

wyłącznie przez Inwestorów, którzy na koniec Dnia Prawa Poboru posiadali przynajmniej jedną 

Akcję Istniejącą, nawet jeżeli po Dniu Prawa Poboru zbyli Akcje Istniejące lub JPP lub nie 

wykonali przysługującego im Prawa Poboru. W związku z powyższym Zapisu Dodatkowego nie 

mogą złożyć Akcjonariusze, którzy nie posiadali Akcji Istniejących na koniec Dnia Prawa Poboru 

lub nabyli JPP na rynku wtórnym. Zapis Podstawowy i Zapis Dodatkowy powinny zostać złożone 

na oddzielnych formularzach. 

Akcje Oferowane nieobjęte przez inwestorów w ramach Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych 

Zarząd może przydzielić podmiotom, które złożą zapisy w odpowiedzi na zaproszenie Oferującego 

działającego w imieniu i w porozumieniu z Emitentem. Akcje na zaproszenie Zarządu Spółki obejmowane 

będą po cenie nie niższej niż cena emisyjna Akcji serii E w ramach wykonania Prawa Poboru. 

W żadnym przypadku nie będzie możliwe objęcie z pierwszeństwem niecałkowitej liczby Akcji Oferowanych. 

E.4. Opis interesów, włącznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub oferty. 

Osoby fizyczne i prawne zaangażowane w Publiczną Ofertę, w rozumieniu posiadania interesu w 
prawidłowym przygotowaniu lub realizacji Publicznej Oferty lub jej części to: 

Oferujący 

Wynagrodzenie Domu Maklerskiego BOŚ S.A., który pełni funkcję Oferującego, nie jest wynagrodzeniem 
prowizyjnym naliczanym od wartości oferty.  

Doradca Prawny 

Wysokość wynagrodzenia Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni 
pełniącej funkcję Doradcy Prawnego nie jest uzależnione od powodzenia Publicznej Oferty. 

E.5. Imię i nazwisko (nazwa) osoby lub podmiotu oferującego papier wartościowy do sprzedaży. 

Umowy zakazu sprzedaży akcji typu "lock-up": strony, których to dotyczy; oraz wskazanie okresu 
objętego zakazem sprzedaży. 

Na podstawie niniejszego Prospektu nie są oferowane akcje Emitenta będące w posiadaniu obecnych 
akcjonariuszy. 

Emitent na Datę Prospektu nie jest stroną żadnych umów typu „lock-up”. 
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Według najlepszej wiedzy Emitenta, akcjonariusze Emitenta nie są stroną umów zakazu sprzedaży akcji typu 
„lock-up”.  

E.6. Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą. 

W przypadku oferty subskrypcji skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, należy podać 
wielkość i wartość procentową natychmiastowego rozwodnienia, jeśli nie dokonają oni subskrypcji 
na nową ofertę. 

Poniżej zaprezentowano wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego 

ofertą w przypadku, gdy dotychczasowi akcjonariusze obejmą skierowaną do nich nową ofertę 

  l. akcji % akcji l. głosów % głosów 

Nationale-Nederlanden 

OFE 
4 031 918 10,54% 4 031 918 10,54% 

PKO TFI SA 3 999 034 10,45% 3 999 034 10,45% 

Aviva Investors Poland 

SA 
3 347 765 8,75% 3 347 765 8,75% 

OFE Aviva BZ WBK 3 293 595 8,61% 3 293 595 8,61% 

Wysocki Marcin 3 291 982 8,60% 3 291 982 8,60% 

BZ WBK Asset 

Management SA 
2 842 496 7,43% 2 842 496 7,43% 

Allianz Polska OFE 2 785 769 7,28% 2 785 769 7,28% 

Radpol SA 284 610 0,74% 284 610 0,74% 

Pozostali 14 383 435 37,59% 14 383 435 37,59% 

Ogółem 38 260 605 100,00% 38 260 605 100,00% 

 

Poniżej zaprezentowano wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego 

ofertą w przypadku, gdy dotychczasowi akcjonariusze nie obejmą skierowanej do nich nowej oferty, a 

wszystkie akcje zostałyby objęte przez inwestorów niebędących akcjonariuszami Spółki 

  l. akcji % akcji l. głosów % głosów 

Nationale-Nederlanden 

OFE 
2 978 114 7,78% 2 978 114 7,78% 

PKO TFI SA 2 953 825 7,72% 2 953 825 7,72% 

Aviva Investors Poland 

SA 
2 472 775 6,36% 2 472 775 6,36% 

OFE Aviva BZ WBK 2 432 763 6,36% 2 432 763 6,36% 

Wysocki Marcin 2 431 572 5,49% 2 431 572 5,49% 

BZ WBK Asset 

Management SA 
2 099 566 5,38% 2 099 566 5,38% 

Allianz Polska OFE 2 057 665 6,46% 2 057 665 6,46% 

Radpol SA 284 610 0,74% 284 610 0,74% 

Akcjonariusze serii E 10 000 000 26,14% 10 000 000 26,14% 

Pozostali 10 549 715 27,57% 10 549 715 27,57% 
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Ogółem 38 260 605 100,00% 38 260 605 100,00% 

 

E.7 

Szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego. 

Nie dotyczy. Nie występują koszty pobierane od inwestora przez Oferującego lub Emitenta. Jednakże, 
inwestor powinien liczyć się z możliwością pobrania prowizji z tytułu zrealizowanych zleceń wystawionych na 
podstawie zapisów na Akcje serii E, na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług brokerskich 
w domach maklerskich, w których posiada rachunek inwestycyjny. 
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ROZDZIAŁ II – CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM ORAZ 

PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI OBJĘTYMI EMISJĄ 

1. Czynniki ryzyka związane z Emitentem i jego otoczeniem 

1.1. Ryzyko związane z sytuacją gospodarczą w Polsce, w krajach dostawców i odbiorców Emitenta 

Działalność Emitenta jest uzależniona od sytuacji makroekonomicznej Polski. Bezpośredni i pośredni wpływ na wyniki 
finansowe osiągane przez Emitenta mają w szczególności m.in.: dynamika wzrostu PKB, poziom inflacji, polityka 
monetarna i fiskalna Skarbu Państwa, poziom bezrobocia, zmiany ustawodawstwa. Ponadto perturbacje i złożoność 
działania międzynarodowych rynków finansowych mogą mieć niekorzystny wpływ na sytuację gospodarczą w Polsce, m.in. 
na dynamikę wzrostu PKB, zmiany kursu PLN i zmiany poziomu stóp procentowych jak również na stan finansów 
publicznych.   

Niekorzystna zmiana jednego lub kilku z wymienione czynników w Polsce jak i w krajach dostawców i odbiorców Emitenta, 
kierunek oraz poziom ich zmian mogą generować ryzyko dla prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej i jak 
również mieć negatywny wpływ na wyniki i sytuację finansową Emitenta. 

1.2. Ryzyko związane z systemem podatkowym 

System podatkowy w Polsce charakteryzuje się wyjątkowo częstymi zmianami przepisów. Przepisy podatkowe są 
niespójne i nieprecyzyjnie sformułowane, powszechny jest brak ich jednoznacznej wykładni. Organy podatkowe bardzo 
często opierają się na interpretacjach prawnych, dokonywanych przez organy wyższej instancji oraz przez sądy. 
Wszelkiego rodzaju interpretacje prawa podatkowego ulegają bardzo częstym zmianom, zastępowane są innymi 
interpretacjami, nierzadko pozostającymi ze sobą w sprzeczności. Praktyka organów skarbowych jak również orzecznictwa 
sądowego w sferze przepisów podatkowych jest wciąż niejednolita. 

Biorąc pod uwagę powyższe, nie ma pewności odnośnie sposobu zastosowania prawa przez organy podatkowe w danej, 
konkretnej sytuacji. Istnieje ryzyko zastosowania przez organ podatkowy posiadanej w danym momencie interpretacji 
podatkowej, która może zupełnie nie przystawać do stanu faktycznego, występującego w obrocie gospodarczym.  

Brak stabilności w praktyce stosowania przepisów prawa podatkowego może mieć zatem negatywny wpływ na działalność 
i sytuację finansową Emitenta, pomimo stosowania przez Emitenta obowiązujących przepisów podatkowych. Ponadto nie 
można wykluczyć, że interpretacja przepisów podatkowych zastosowana przez Emitenta może różnić się od interpretacji 
przyjętej przez organ podatkowy czy sąd, co może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. 

1.3. Ryzyko związane z systemem prawnym 

Podobnie jak system podatkowy, również system prawny w Polsce charakteryzuje się bardzo częstymi zmianami regulacji 
prawnych oraz niejednolitym orzecznictwem sądowym. Dotyczy to w szczególności m.in. przepisów prawa handlowego, 
przepisów regulujących prowadzenie działalności gospodarczej, przepisów prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, 
przepisów podatkowych jak również prawa związanego z obrotem papierami wartościowymi. Ponadto wszelkiego rodzaju 
interpretacje dokonywane przez sądy czy inne organy, dotyczące stosowania określonych przepisów prawa są często 
niejednoznaczne i rozbieżne.  

Ponadto należy też zwrócić uwagę na ciągle jeszcze trwający proces dostosowywania polskiego prawa do wymogów Unii 
Europejskiej oraz oddziaływanie orzecznictwa europejskiego na rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach. 

Emitent nie jest w stanie przewidzieć, jaki wpływ na jego działalność mogą mieć wprowadzone w przyszłości zmiany 
przepisów prawa. Istnieje ryzyko zarówno niekorzystnych zmian przepisów prawa jak również ich interpretacji. Może to 
negatywnie wpłynąć w przyszłości na działalność, perspektywy rozwoju i wyniki finansowe Emitenta. 

1.4.  Ryzyko zmian stóp procentowych 

Emitent w części finansuje swoją działalność bieżącą wykorzystując kredyty bankowe. Zobowiązania z tytułu kredytów 
zaciąganych przez Emitenta oprocentowane są w oparciu o zmienne stopy procentowe. Emitent narażony jest więc na 
ryzyko zmiany stóp procentowych w odniesieniu do obecnie zaciągniętych zobowiązań jak również w przypadku 
refinansowania istniejącego zadłużenia i zaciągania nowych zobowiązań. Potencjalny wzrost stóp procentowych może 
spowodować zwiększenie kosztów finansowych, co negatywnie wpłynie na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe. 
Należy podkreślić, że obecnie poziom stóp procentowych zarówno w Polsce jak i globalnie jest bardzo niski w odniesieniu 
do ostatnich lat, ale nie można wykluczyć ich podwyżki w przyszłości. Tendencja podwyżek stóp procentowych rozpoczęła 
się już w USA i należy oczekiwać podobnego zachowania ze strony banków centralnych w krajach Unii Europejskiej jak 
również w Polsce. Emitent stara się eliminować ryzyko zmian stóp procentowych poprzez instrumenty pochodne typu IRS. 

Ponadto należy zwrócić uwagę na ryzyko zwiększenia poziomu marż stosowanych przez banki, z uwagi na narzucony 
bankom podatek od aktywów bankowych. Nie można wykluczyć, że banki będą próbowały przerzucić koszty związane z 
nowym obciążeniem podatkowym na klientów, m.in. poprzez zwiększanie marż w przypadku nowych kredytów czy 
refinansowanie obecnego zadłużenia. 



RADPOL S.A. Prospekt Emisyjny 32 

 

1.5. Ryzyko zmian kursów walutowych 

Emitent dokonuje części zakupów towarów do produkcji (m. in. import granulatu) oraz sprzedaży swoich produktów 
rozliczanych w walutach obcych. W przypadku zakupów Emitenta, sytuacja taka dotyczy zarówno importu towarów jak 
również zakupów u dostawców w Polsce, ale denominowanych w walutach obcych (m.in. tworzywa sztuczne). Głównymi 
walutami, w których realizowane są transakcje importowe i eksportowe są dolar amerykański, euro oraz juan chiński (CNY). 
Import wyrażony w walutach obcych w 2016 r. stanowił około 50% całości zakupów Emitenta. Analogicznie udział 
sprzedaży rozliczanej w walutach stanowił w tym okresie około 14% całkowitych przychodów ze sprzedaży.  

Nagłe i niekorzystne zmiany kursów walut mogą wpłynąć negatywnie na osiągane przez Emitenta marże co wpłynie na 
wyniki finansowe. Emitent stara się minimalizować ryzyka wahań kursów walutowych od momentu zakupu towarów 
handlowych do momentu ich sprzedaży w przypadkach, gdy zakup i sprzedaż realizowane są w różnych walutach. 
Niemniej jednak obecnie ekspozycja walutowa jest większa po stronie zakupów niż po stronie sprzedaży, co będzie ulegało 
poprawie w związku z rosnącą sprzedażą na rynki zagraniczne. Podstawową metodą zabezpieczenia przed ryzykiem 
kursowym jest naturalne bilansowanie pozycji walutowych, tj. dążenie do zamkniętej pozycji walutowej względem 
pojedynczej waluty, oznaczający stan równowagi pomiędzy wielkością wszystkich wpływów i wydatków. Emitent nie 
stosuje transakcji opcyjnych w celu zabezpieczenia kursów walut.  

Emitent nie zamierza również w przyszłości korzystać z instrumentów zabezpieczających ryzyko walutowe. 

1.6. Ryzyko zmian cen surowców 

Emitent do produkcji wykorzystuje surowce, których ceny uzależnione są od ich notowań na giełdach światowych. Są to 
przede wszystkim: granulaty tworzyw sztucznych (PE, PCV) i wyroby z miedzi, aluminium i stali. Ceny tworzyw sztucznych 
są ściśle powiązane z notowaniami ropy naftowej na giełdach światowych. To samo dotyczy cen miedzi. 

Nagłe i niekorzystne wahania cen ropy naftowej (spowodowane m.in. potencjalnymi działaniami zbrojnymi na terenie 
krajów wydobywających ropę naftową) i miedzi mogą wpłynąć negatywnie na osiągane przez Emitenta marże co wpłynie 
na wyniki finansowe. 

Emitent nie zabezpiecza cen kupowanych surowców.  

 

2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

2.1. Ryzyko związane ze spowolnieniem wzrostu prac remontowo-budowlanych w zakresie 
budowy sieci ciepłowniczych, sieci energetycznych kablowych i napowietrznych, a także 
gazowniczych i wodno-kanalizacyjnych 

Działalność Emitenta jest uzależniona od koniunktury w branżach, w których prowadzi działalność operacyjną, w 
szczególności zależy od poziomu inwestycji w gospodarce oraz  decyzyjności w spółkach Skarbu Państwa (środki unijne).  

Celem ograniczania tego ryzyka, Spółka podejmuje działania zmierzające do poszukiwania nowych rynków zbytu, w 
szczególności rynki eksportowe, oraz poszukiwanie nowych klientów w sektorze przemysłowym w kraju.  

2.2. Konkurencja ze strony producentów z państw azjatyckich 

Ze względu na stosunkowo niskie koszty produkcji, co umożliwia oferowanie niższych cen wyrobów, istnieje ryzyko 
konkurencji producentów z Chin i Indii. Emitent konkuruje z producentami azjatyckimi szybkością dostaw oraz 
dostosowaniem oferty do indywidualnych potrzeb zamawiającego. Ponadto koszty logistyki dostaw z Azji produktów dla 
sektora ciepłowniczego oraz elektroenergetycznego (średnie napięcia) jest na tyle wysoki, że w chwili obecnej konkurencja 
tanich wyrobów z Azji nie stanowi dla Emitenta istotnego zagrożenia. W przyszłości Emitent. będzie również mógł 
skutecznie opierać się konkurencji producentów z Chin i Indii dzięki optymalizacji wykorzystania zdolności produkcyjnych, 
pozwalającej na obniżenie kosztów produkcji, a co za tym idzie ewentualnemu obniżeniu cen sprzedaży wyrobów. 

2.3. Ryzyko związane z okresowym spowolnieniem w przyznawaniu i dystrybucji dotacji unijnych 
związanych z rozwojem infrastruktury 

Działalność Emitenta jest istotnie uzależniona od poziomu inwestycji w gospodarce, a te z kolei są wrażliwe na poziom 
dostępnych dotacji unijnych. 

Spółka stara się nawiązywać trwałą współpracę z podmiotami, których przedsięwzięcia nie są w dużym stopniu 
uzależnione od dystrybucji środków unijnych. 

2.4. Ryzyko kopiowania produktów przez konkurentów Emitenta 

Marka Radpol jest bardzo dobrze rozpoznawana przez odbiorców wyrobów termokurczliwych w Polsce. W związku z tym 
wielu szczególnie małych konkurentów usiłuje naśladować wygląd produktów Emitenta, pomimo że ich produkty nie 
dorównują parametrami technicznymi wyrobom Emitenta. Istnieje w związku z tym ryzyko, że gorsze parametry 
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skopiowanych produktów konkurencji będą miały negatywny wpływ na postrzeganie produktów Emitenta przez odbiorców 
materiałów termokurczliwych. 

Emitent stara się zapobiegać przedstawionym nieuczciwym praktykom poprzez zastrzeganie wzorów użytkowych, znaków 
towarowych i zgłaszanie do ochrony patentowej nowo wdrażanych wyrobów. 

2.5. Ryzyko zmian personalnych w Zarządach i Radach Nadzorczych w spółkach kontrolowanych 
przez Skarb Państwa, będących klientami Emitenta  

Częste zmiany personalne w Zarządach, Radach Nadzorczych i na wysokich stanowiskach kierowniczych w spółkach 
kontrolowanych przez Skarb Państwa, będących klientami Emitenta może mieć negatywny wpływ na przebieg różnego 
rodzaju przetargów publicznych dotyczących inwestycji infrastrukturalnych, w których wykorzystywane są produkty 
oferowane przez Emitenta. Ponadto zmiany personalne na szczeblach kierowniczych spółek kontrolowanych przez Skarb 
Państwa jak również podmiotów kontrolowanych przez administrację samorządową, mogą wpływać na opóźnienia 
przeprowadzanych inwestycji czy remontów n.in. w sektorze energetycznym i ciepłowniczym, które to sektory są klientami 
Emitenta. 

Emitent nie jest w stanie w żaden sposób wyeliminować czy ograniczyć tego ryzyka. 

2.6. Ryzyko uszkodzenia produktów Emitenta spowodowane niefachowym montażem 

Zdecydowana większość specjalistycznych produktów Emitenta wymaga zachowania podczas montażu odpowiednich 
procedur. W wyniku nieprawidłowości w trakcie montażu przez słabo wykwalifikowanych pracowników, produkty mogą 
zostać uszkodzone. Sytuacja taka może być przyczyną reklamacji lub niezadowolenia z jakości produktów składanych 
przez odbiorców Emitenta, nieświadomych z popełnionych błędów podczas montażu. Emitent stara się zminimalizować 
możliwość zrealizowania się tego rodzaju ryzyka. Emitent organizuje dla odbiorców pokazy oraz szkolenia pracowników, 
na których przedstawiany jest proces montażu elementów oraz przedstawiane są konsekwencje spowodowane 
niefachowym montażem. 

2.7. Ryzyko utraty kluczowych pracowników i kadry kierowniczej 

W swojej działalności Emitent wykorzystuje kompetencje, specjalistyczną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie zarówno 
Zarządu jak i pozostałych pracowników. Utrata kluczowych pracowników, a zwłaszcza kadry kierowniczej może 
negatywnie wpłynąć na perspektywy dalszego rozwoju Emitenta oraz na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe. 
Emitent odczuwa trudności w uzupełnieniu kadry pracowniczej, głównie ze względu na fakt, że osoby kończące uczelnie 
techniczne unikają powrotu jak również osiedlania się w małych ośrodkach mieszkalnych, w jakich znajdują się zakłady 
produkcyjne Emitenta. 

Emitent stara się ograniczać powyższe ryzyko m.in. poprzez motywacyjny system wynagrodzeń pracowników, zwiększanie 
atrakcyjność warunków zatrudnienia oraz szeroki program szkoleń, przez co zmniejsza rotację zatrudnienia. 

2.8. Ryzyko braku długoterminowych umów z kluczowymi odbiorcami 

Spółka prowadzi sprzedaż głównie w oparciu o bieżące zamówienia i zapytania ofertowe nie posiadając długoterminowych 
umów handlowych, co rodzi ryzyko utraty klienta bez żadnych zobowiązań oraz zmniejsza przewidywalność, a zatem 
łatwość zarządzania działalnością operacyjną. 

Spółka prowadzi obecnie działania zmierzające do podpisania umów z kluczowymi klientami. 

2.9. Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży 

Z uwagi na charakter branżowy odbiorców Emitenta, jego sprzedaż cechuje się dużą sezonowością. W miesiącach 
wiosennych, letnich i jesiennych (generalnie drugi i trzeci kwartał roku obrotowego) sprzedaż istotnie wzrasta. W latach 
2014-2016 udział przychodów ze sprzedaży Emitenta w drugim i trzecim kwartale roku stanowił odpowiednio 57,8%, 59,7% 
i 59,6% całkowitej sprzedaży. Przyczyną takiej sytuacji jest intensywność prac związanych z planową wymianą 
infrastruktury ciepłowniczej i elektroenergetycznej w Polsce. W miesiącach zimowych popyt na wyroby Emitenta znacząco 
spada. Głównymi odbiorcami produktów Emitenta (w ograniczonym zakresie) w tym okresie są przedsiębiorstwa zajmujące 
się naprawą infrastruktury. Sezonowość dotyczy zarówno sprzedaży na ryku krajowym jak i eksportowym – w obu 
przypadkach jest ona do siebie zbliżona.  

Emitent nie ma zbyt dużego wpływu na czynnik sezonowości sprzedaży z uwagi na oferowaną strukturę produktów, 
skierowaną do określonych odbiorców branżowych. 

2.10. Ryzyko związane z poziomem zadłużenia i niespełnianiem warunków umów kredytowych 
(kowenantów) oraz zapewnieniem ciągłości finansowania 

Sytuację finansową Emitenta w dużej mierze determinuje poziom zadłużenia. Na koniec 2015 r. Emitent posiadał 
zadłużenie odsetkowe o wartości 59 848 tys. zł zaś na koniec 2016 r. odpowiednio 51 226 tys. zł. Wartości te stanowiły 
odpowiednio około 73,4% i 69,7% kapitałów własnych Spółki. Zgodnie z umową kredytową zawartą z mBank SA Emitent 
zobowiązany jest do utrzymania wskaźników finansowych na określonym poziomie (kowenanty bankowe). Wskaźniki te 
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obliczane są na koniec każdego kwartału roku obrotowego. W związku ze stopniowo pogarszającą się sytuacją finansową 
Emitenta, w 2016 r. Spółka przekraczała w kolejnych kwartałach wskaźniki finansowe wymagane umową kredytu zawartą 
w dniu 4 września 2012 r. z bankiem kredytującym (mBank SA). 

Spadek przychodów ze sprzedaży Emitenta, spowodowany obniżeniem aktywności gospodarczej odbiorców produktów 
Emitenta ma negatywny wpływ na osiągane wyniki finansowe. Obserwowany na przestrzeni ostatnich trzech lat spadek 
wartości EBITDA może być przyczyną niedotrzymania kowenantów bankowych w kolejnych kwartałach. Istnieje ryzyko, 
że bank udzielający kredytu, może w przypadku powtarzającej się tego typu sytuacji wypowiedzieć umowę kredytową i 
postawić kredyt w stan natychmiastowej wymagalności. Sytuacja taka mogłaby negatywnie wpłynąć na dalszą kontynuację 
działalności przez Emitenta.  

Emitent współpracuje z bankiem celem wyeliminowania przypadku naruszenia oraz pracuje nad szeregiem działań 
operacyjnych, mających poprawić efektywność kosztową swojej działalności, co umożliwiłoby dotrzymanie zapisów umowy 
kredytowej i szybszą spłatę zadłużenia. Należy zwrócić uwagę na fakt, że do dnia niniejszego prospektu wszystkie 
dotychczasowe przypadki naruszenia wynikające z przekroczenia dopuszczanych poziomów wskaźników finansowych 
zostały uchylone (uchylenia na dzień: 31 marca 2016 roku, 30 czerwca 2016 roku, 30 września 2016 roku, 31 grudnia 
2016 roku, 31 marca 2017 roku). Jednocześnie podkreślić należy, że nie występowały nigdy jakiekolwiek naruszenia 
umowy kredytu związane z nieterminową zapłatą jakichkolwiek należności wobec mBank SA, zaś zobowiązania Emitenta 
wobec mBank SA były zawsze regulowana terminowo. 

Spółka ma zawarte umowy o finansowanie zarówno długoterminowe jak i bieżące. Termin zapadalności zobowiązań 
wynikających z umów na finansowanie bieżące przypada na dzień 4 września 2017 roku. Emitent jest w trakcie rozmów z 
bankiem finansującym, mających na celu przedłużenie zawartych umów na finansowanie bieżące na okres co najmniej 
kolejnych 12 miesięcy po dacie ich zapadalności. Ewentualny brak przedłużenia (odnowienia) terminów zapadalności 
kredytów obrotowych, przy jednoczesnym niepowodzeniu emisji Akcji Oferowanych może negatywnie wpłynąć na 
zdolność Emitenta do prowadzenia działalności w okresie kolejnych 12 miesięcy od daty zatwierdzenia Prospektu, w 
przypadku kiedy Emitent nie podejmie żadnych dodatkowych działań mających na celu refinansowanie zadłużenia 
bieżącego. 

Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że Emitent posiada zadłużenie odsetkowe – kredyty – wyłącznie w jednym banku, 
kontrolowanym w znacznym stopniu przez bank zagraniczny. Jakakolwiek zmiana polityki kredytowej tego banku (lub jego 
centrali zagranicą) odnośnie dalszego finansowania bądź nawet zaprzestania finansowania podmiotów prowadzących 
działalność w określonych branżach, może mieć znaczący wpływ na dalszą współpracę Emitenta z tym bankiem. W takim 
przypadku nie można wykluczyć ryzyka wypowiedzenia umowy kredytowej, przez co dalsza kontynuacja działalności przez 
Emitenta mogłaby być zagrożona.  

2.11. Ryzyko związane z sytuacją ekonomiczną odbiorców Emitenta 

Popyt na produkty oferowane przez Emitenta uzależniony jest od kondycji ekonomicznej jego klientów i ich możliwości 
inwestycyjnych. Zawsze istnieje ryzyko, że nie sprawdzą się prognozy i przewidywania Emitenta co do przyszłej 
koniunktury w branżach będących odbiorcami wyrobów Emitenta. Może to spowodować niezrealizowanie przewidywań co 
do wysokości przychodów ze sprzedaży i osiąganych wyników finansowych przez Emitenta. 

Ponadto potencjalnie możliwa, pogarszająca się lub zła sytuacja finansowa odbiorców Emitenta może być przyczyną 
opóźnienia realizowania płatności na rzecz Emitenta za nabyte produkty co może w konsekwencji negatywnie wpłynąć na 
płynność Emitenta i realizowane wyniki finansowe. 

2.12. Ryzyko przestoju produkcji wynikające z awarii akceleratora 

Emitent produkuje sieciowane wyroby termokurczliwe z tworzyw sztucznych. W procesie produkcji istotną rolę odgrywa 
elektronowy akcelerator cząstek – Emitent posiada aktualnie dwa tego typu urządzenia. Są to zaawansowane technicznie 
urządzenia, wymagające specjalistycznej obsługi i konserwacji. Istnieje ryzyko awarii jakiegokolwiek z podzespołów 
akceleratora, której wynikiem może być zatrzymanie produkcji. W zależności od tego, jak poważna jest awaria, przestój 
może potrwać od kilku dni do kilku tygodni.  

Emitent zabezpiecza się na wiele sposobów przed możliwością zrealizowania się takiego ryzyka. Posiadane urządzenia 
przechodzą systematycznie generalne przeglądy przeprowadzane przez producenta, mające na celu minimalizację 
jakichkolwiek awarii technicznych. Spółka gromadzi części zamienne, tak by w przypadku awarii jak najszybciej dokonać 
naprawy.  

Emitent zawarł umowę serwisową z dostawcą akceleratorów, na mocy której dostawca zobowiązał się do świadczenia na 
rzecz Emitenta pogwarancyjnych usług serwisowych dotyczących wszelkiego wyposażenia dostarczonego dla Emitenta, 
w tym akceleratora. 

Ponadto Emitent celem ograniczenia omawianego ryzyka może korzystać z usług sieciowania u zagranicznych 
producentów wyrobów termokurczliwych. 

2.13. Ryzyko utraty klientów spowodowane przestojem produkcji wynikającym z awarii akceleratora 
powyżej trzech miesięcy 
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Pomimo zachowania reżimu technologicznego, przeglądów i serwisowania istnieje jednak ryzyko, że nastąpi poważna 
awaria akceleratora, w wyniku której przestój pracy urządzenia wyniesie dłużej niż trzy miesiące. Taka awaria mogłaby 
doprowadzić do wymuszonych przestojów w produkcji, tak więc istnieje ryzyko utraty ciągłości dostaw. Niemożność 
zagwarantowania kontrahentom ciągłości dostaw mogłaby doprowadzić do utraty czołowych klientów i pogorszenia 
wyników finansowych. W dotychczasowej, ponad 30-letniej historii Spółki przestój w pracy akceleratora spowodowany 
serwisem lub awarią nie trwał dłużej niż 30 dni. Posiadanie dwóch akceleratorów znacznie zmniejsza ryzyko w jednym 
czasie przestoju dwóch urządzeń. 

Dodatkowo Emitent zawarł umowę serwisową z dostawcą akceleratorów, na mocy której dostawca zobowiązał się do 
świadczenia na rzecz Emitenta pogwarancyjnych usług serwisowych dotyczących wszelkiego wyposażenia dostarczonego 
dla Emitenta, w tym akceleratora. Emitent dołożył wszelkich starań, by zminimalizować ryzyko awarii, a w przypadku awarii 
maksymalnie skrócić czas przestoju. 

2.14. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu akcjonariusze posiadający znaczące pakiety akcji, powyżej 5% głosów na WZ Emitenta, 
posiadają łącznie 61,66% głosów na WZ Emitenta.  

Nie można wykluczyć, że sposób wykonywania prawa głosu przez dominujących akcjonariuszy Emitenta może nie być 
zbieżny z zamierzeniami i interesami pozostałych akcjonariuszy, co może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, 
jego sytuację finansową i realizowane wyniki (jak również i na stopę zwrotów ze środków zainwestowanych przez 
akcjonariuszy mniejszościowych).  

Emitent nie jest w stanie w żaden sposób wyeliminować czy ograniczyć tego ryzyka. 

 

3. Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla Akcji Oferowanych  

3.1. Ryzyko związane z powództwem o uchylenie Uchwały Emisyjnej lub uchwały o zmianie Statutu 
podjętej w związku z Uchwałą Emisyjną  

Zgodnie z art. 422 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi 
obyczajami i godząca w interesy spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, może zostać zaskarżona w 
drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały.  

Ponadto zgodnie z art. 425 Kodeksu Spółek Handlowych, możliwe jest zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia 
sprzecznej z ustawą w drodze wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności takiej uchwały.  

Na Datę Prospektu Spółka nie posiada żadnych informacji o wytoczeniu powództwa w związku z Uchwałą Emisyjną, w 
tym o wytoczeniu przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności Uchwały Emisyjnej jednak do Daty Prospektu 
terminy na wniesienie powództwa nie upłynęły. Mimo dochowania wymaganych prawem czynności, by zapewnić zgodność 
Uchwały Emisyjnej z przepisami prawa, dobrymi obyczajami i interesem Spółki, Spółka nie może wykluczyć, że takie 
powództwa nie zostaną wytoczone w przyszłości.  

W dniu 7 lutego 2017 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy podejmowaniu Uchwały Emisyjnej żaden 
z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu.  

3.2. Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji Akcji Oferowanych  

Emisja Akcji Oferowanych nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy:  
1) co najmniej jedna z Akcji Oferowanych nie zostanie objęta zapisem i właściwie opłacona w okresie subskrypcji,  

lub Zarząd Emitenta nie zgłosi do właściwego sądu wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału 

zakładowego w terminie dwunastu miesięcy od dnia zatwierdzenia Prospektu oraz nie później niż po upływie 

jednego miesiąca od dnia przydziału Akcji Oferowanych, lub 

2) zostanie wydane prawomocne orzeczenie sądu odmawiające zarejestrowania podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Oferowanych.  

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Oferowanych uzależniona jest także od 
złożenia przez Zarząd oświadczenia w trybie art. 310 § 2 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH, w którym określi on kwotę 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie liczby Akcji Oferowanych objętych ważnymi zapisami.  

Oświadczenie powinno określać wysokość objętego kapitału zakładowego z zachowaniem warunków określonych w 
Uchwale Emisyjnej. Niezłożenie przez Zarząd tego oświadczenia spowoduje niemożność rejestracji podwyższenia kapitału 
zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych, a w konsekwencji niedojście emisji Akcji Oferowanych do skutku.  

W powyższych przypadkach może nastąpić czasowe uniemożliwienie dysponowaniem środków finansowych wpłaconych 
przez Inwestorów, a Inwestorzy mogą ponieść stratę, gdyż kwoty wpłacone na pokrycie Ceny Emisyjnej zostaną zwrócone 
subskrybentom bez odsetek, odszkodowań lub zwrotu wydatków, w tym kosztów poniesionych przez subskrybentów w 
związku z subskrybowaniem Akcji Oferowanych lub ceny nabycia Jednostkowych Praw Poboru na rynku wtórnym.  
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W przypadku niedojścia do skutku emisji Akcji Oferowanych po wprowadzeniu PDA do obrotu giełdowego, Inwestorzy 
posiadający PDA na rachunku papierów wartościowych otrzymają zwrot środków pieniężnych (bez odsetek) w kwocie 
odpowiadającej iloczynowi liczby PDA i Ceny Emisyjnej. Inwestorzy, którzy nabędą PDA na GPW, mogą ponieść straty w 
sytuacji, gdy cena, którą zapłacą oni na rynku za PDA, będzie wyższa od Ceny Emisyjnej. W rezultacie dokonania zwrotu 
Ceny Emisyjnej inwestorom na powyższych zasadach, możliwym jest, że osiągną oni dochód podlegający opodatkowaniu 
w kwocie stanowiącej nadwyżkę ceny zwróconej przez Spółkę ponad kwotę faktycznie zapłaconą przez inwestora za PDA, 
jeżeli nastąpi obrót PDA, który podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym.  

W sytuacji niedojścia do skutku emisji Akcji Oferowanych posiadacz PDA otrzyma jedynie zwrot środków w wysokości 
iloczynu liczby posiadanych PDA oraz Ceny Emisyjnej. Może oznaczać to poniesienie straty w sytuacji, gdy cena 
zapłacona za PDA na rynku jest wyższa od Ceny Emisyjnej. W takim przypadku, osoby posiadające PDA nie będą 
uprawnione do jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu wydatków, w tym kosztów poniesionych w związku z 
subskrybowaniem Akcji Oferowanych lub ceny nabycia Jednostkowych Praw Poboru na rynku wtórnym.  

3.3. Ryzyko związane z odstąpieniem od Oferty  

Odwołanie Oferty może nastąpić w dowolnym czasie, zarówno przed rozpoczęciem, jak i po rozpoczęciu okresu 
przyjmowania zapisów, jednak nie później niż w dniu przydziału Akcji Oferowanych.  

Informacja na temat odstąpienia od Oferty dokonanego przed publikacją Prospektu będzie podana do wiadomości 
publicznej w drodze raportu art. 17 Rozporządzenia MAR.  

Odstąpienie od Oferty po rozpoczęciu notowań praw poboru może nastąpić tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, 

niezależnych od Spółki. 

Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów Akcji serii E lub do dnia rozpoczęcia notowań Jednostkowych Praw Poboru, 
w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej, Emitent może odstąpić od  Publicznej Oferty jedynie z ważnych powodów, 
do których należy zaliczyć w szczególności: 

- nagłą zmianę w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, regionu lub świata, której nie można było przewidzieć 
przed rozpoczęciem oferty, a która miałaby lub mogłaby mieć istotny negatywny wpływ na przebieg oferty lub 
działalność Emitenta, 

- nagłą zmianę w otoczeniu gospodarczym lub prawnym Emitenta, której nie można było przewidzieć przed 
rozpoczęciem oferty, a która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną Emitenta, 

- nagłą zmianę w sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Emitenta, która miałaby lub mogłaby mieć 
negatywny wpływ na działalność Emitenta, a której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem oferty, 

- wystąpienie innych nieprzewidzianych okoliczności powodujących, iż przeprowadzenie oferty i przydzielenie Akcji 
serii E byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla interesu Emitenta. 

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, nie później jednak niż do dnia przydziału Akcji Oferowanych, Emitent może 
odstąpić od Oferty tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, niezależnych od Spółki, jeżeli jej przeprowadzenie mogłoby 
stanowić zagrożenie dla interesu Emitenta lub byłoby niemożliwe. 

W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od Oferty  stosowna informacja zostanie podana przez Emitenta do  publicznej 
wiadomości niezwłocznie po jej podjęciu w trybie art. 49 ust. 1b Ustawy o Ofercie, w taki sam sposób, w jaki opublikowany 
został Prospekt, tj. przez opublikowanie na Stronie Internetowej Emitenta i Stronie Internetowej Oferującego oraz w drodze 
raportu w trybie art. 17 Rozporządzenia MAR. 

Nie jest możliwe odstąpienie od Oferty po zakończeniu subskrypcji Akcji serii E. 

W przypadku odstąpienia od Oferty po rozpoczęciu notowania Jednostkowych Praw Poboru, Inwestorzy, którzy nabyli 
Jednostkowe Prawa Poboru na rynku wtórnym, nie będą mogli zrealizować przysługującego im prawa poboru 
polegającego na złożeniu zapisu na Akcje Oferowane. Tym samym Inwestor nie zrealizuje zakładanego przez siebie celu 
inwestycyjnego polegającego na objęciu Akcji Oferowanych, które mogłyby zostać mu przydzielone. Ponadto, wskazani 
Inwestorzy, nie będą uprawniony do jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu zainwestowanych środków na nabycie 
Jednostkowych Praw Poboru, w tym kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem na rynku wtórnym. W takim wypadku 
opisami Inwestorzy poniosą stratę finansową wynikającą z braku możliwości odzyskania wskazanych powyżej 
zainwestowanych już środków finansowych.  

W przypadku odstąpienia od Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, wszystkie z już 
przekazanych zapisów staną się nieważne. Inwestorzy, którzy złożyli zapis i opłacili Akcje Oferowane otrzymają zwrot 
dokonanych wpłat na Akcje Oferowane. Zwrot ten nastąpi zgodnie z dyspozycją wskazaną przez Inwestora w formularzu 
zapisu w terminie 7 dni roboczych od dnia opublikowania informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty podanej do 
publicznej wiadomości w trybie art. 49 ust. 1b Ustawy o Ofercie, w taki sam sposób, w jaki opublikowany został Prospekt, 
tj. przez opublikowanie na Stronie Internetowej Emitenta i Stronie Internetowej Oferującego oraz w drodze raportu w trybie 
art. 17 Rozporządzenia MAR.  

Wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu, a Inwestor nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek 
odszkodowania lub zwrotu wydatków, w tym kosztów poniesionych w związku z subskrybowaniem Akcji Oferowanych lub 
ceny nabycia Jednostkowych Praw Poboru na rynku wtórnym.  
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3.4. Ryzyko związane z zawieszeniem Oferty  

Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty w trakcie jej trwania, w przypadku gdy wystąpią zjawiska, które mogłyby 
w negatywny sposób wpłynąć na powodzenie Oferty lub powodować podwyższone ryzyko inwestycyjne dla Inwestorów 
nabywających Akcje Oferowane. Informacja o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty może zostać podana do publicznej 
wiadomości bez podania nowych terminów przeprowadzenia Oferty.  

W przypadku zawieszenia Oferty po rozpoczęciu przyjmowania Zapisów informacja o tym fakcie zostanie podana do 
publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie, w taki sam sposób, w jaki 
opublikowany został Prospekt, tj. przez opublikowanie na Stronie Internetowej Emitenta i Stronie Internetowej Oferującego 
oraz w drodze raportu w trybie art. 17 Rozporządzenia MAR.  

Wpłaty dokonane na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu, a Inwestor dokonujący wpłaty, w przypadku 
zawieszenia Oferty, nie jest uprawniony do jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu wydatków, w tym kosztów 
poniesionych w związku z subskrybowaniem Akcji Oferowanych lub ceny nabycia Jednostkowych Praw Poboru na rynku 
wtórnym. W przypadku zawieszenia Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, wszystkie 
dokonane zapisy pozostaną ważne, jednakże subskrybenci, którzy złożyli zapisy, będą mieli prawo do uchylenia się od 
skutków oświadczeń woli złożonych w związku z dokonanym zapisem w ciągu dwóch dni roboczych od daty udostępnienia 
aneksu do Prospektu.  

Zwrot dokonanych wpłat na Akcje Oferowane objęte zapisami, co do których uchylono się od skutków złożonego 
oświadczenia woli w związku z zawieszeniem Oferty, nastąpi zgodnie z dyspozycją wskazaną przez subskrybenta w 
formularzu zapisu, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków złożonego 
oświadczenia woli.  

3.5. Ryzyko zmiany harmonogramu Oferty  

Emitent może podjąć decyzję o zmianie harmonogramu Oferty, jeśli uzna takie działanie za uzasadnione i zgodne z 
interesem Spółki, bez podania przyczyny takiej decyzji.  

Informacja o zmianie terminów, w tym nowe terminy, zostanie podana do publicznej wiadomości w formie Komunikatu 
Aktualizującego, w trybie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie, w sposób w jaki został udostępniony niniejszy Prospekt, tj. przez 
opublikowanie na Stronie Internetowej Emitenta i Stronie Internetowej Oferującego oraz w drodze raportu w trybie art. 17 
Rozporządzenia MAR.  

W przypadku, gdy zmiana terminów Oferty wynikać będzie z zaistnienia zdarzenia określonego w art. 51 ust. 1 Ustawy o 
Ofercie informacja o zmianie terminów, w tym nowe terminy, zostanie podana do publicznej wiadomości w formie aneksu 
do Prospektu, w trybie art. 51 ust. 5 Ustawy o Ofercie, w sposób w jaki został udostępniony niniejszy Prospekt, tj. przez 
opublikowanie na Stronie Internetowej Emitenta i Stronie Internetowej Oferującego oraz w drodze raportu w trybie art. 17 
Rozporządzenia MAR.  

Zmiana harmonogramu może spowodować uniemożliwienie dysponowania przez Inwestorów na pewien czas środkami 
finansowymi wpłaconymi przez Inwestorów na pokrycie Akcji Oferowanych i utratę potencjalnych korzyści przez 
Inwestorów, które mogliby osiągnąć lokując te środki w innych instrumentach dostępnych na rynku finansowym.  

 

3.6. Ryzyko związane z prawem pierwszeństwa nabycia akcji Oferowanych 

Emitent jest właścicielem trzech nieruchomości rolnych, w rozumieniu art. 2 pkt 1) u.k.u.r., o powierzchni większej niż 0,3 
ha. W świetle art. 4 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 4 ust. 6 u.k.u.r. Agencji działającej na rzecz Skarbu Państwa przysługuje prawo 
złożenia oświadczenia o nabyciu udziałów i akcji w spółce prawa handlowego, która jest właścicielem nieruchomości 
rolnych. 

W związku z powyższym istnieje ryzyko nabycia przez Agencję Nieruchomości Rolnych akcji Oferowanych, co może 
spowodować zmianę składu akcjonariuszy wykonujących objęcie akcji.  

 
3.7. Ryzyko wystąpienia zdarzenia mogącego istotnie negatywnie wpłynąć na ocenę Akcji  

Istnieje ryzyko, że w okresie między udostępnieniem Prospektu do publicznej wiadomości a przydziałem Akcji 
Oferowanych Emitent poda do publicznej wiadomości aneks do Prospektu z informacją o wystąpieniu zdarzenia mogącego 
istotnie negatywnie wpłynąć na ocenę Akcji.  

W takim przypadku Inwestor, który złożył zapis przed publikacją przedmiotowego aneksu, może uchylić się od skutków 
prawnych złożonych Zapisów w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu. Uchylenie się od skutków 
prawnych Zapisu następuje poprzez złożenie w dowolnym z punktów obsługi klienta domu maklerskiego lub banku 
prowadzącego rachunki papierów wartościowych, w którym został złożony Zapis na Akcje Oferowane, odpowiedniego 
pisemnego oświadczenia w tym zakresie. Wpłaty dokonane na pokrycie Zapisu zostaną zwrócone przez dom maklerski, 
w którym dany Inwestor złożył Zapis lub który otrzymał wpłatę, ale nie doszło jeszcze do złożenia Zapisu, zgodnie z 
dyspozycją wskazaną przez subskrybenta w formularzu Zapisu w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia 
o uchyleniu się od skutków prawnych złożonych Zapisów lub od wskazania sposobu zwrotu wpłaty przez osobę, która nie 
złożyła jeszcze Zapisu.  
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Oświadczenie powinno zostać złożone w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu, o ile Emitent nie 
wyznaczy dłuższego terminu. Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przysługuje, jeżeli aneks jest 
udostępniany w związku z: (i) istotnymi błędami lub niedokładnościami w treści Prospektu, o których Emitent powziął 
wiadomość przed dokonaniem przydziału Akcji Oferowanych, lub (ii) czynnikami, które zaistniały lub o których Emitent 
powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału Akcji Oferowanych.  

Złożenie przez Inwestora Zapisu i późniejsze uchylenie się od skutków prawnych złożonego Zapisu, spowoduje 
uniemożliwienie dysponowania na pewien czas środkami finansowymi wpłaconymi przez Inwestorów na pokrycie Akcji 
Oferowanych i utratę potencjalnych korzyści przez Inwestorów, które mogliby osiągnąć, lokując te środki w innych 
instrumentach dostępnych na rynku finansowym.  

3.8. Ryzyko niedochowania przez Emitenta odpowiednich wymogów prawnych skutkujące odmową 
zatwierdzenia aneksu do Prospektu lub m.in.: wstrzymaniem rozpoczęcia Oferty  

Zgodnie z art. 51 ust. 4 Ustawy o Ofercie KNF może odmówić zatwierdzenia aneksu do prospektu, w przypadku, gdy nie 
odpowiada on pod względem formy lub treści wymogom określonym w przepisach prawa. Odmawiając zatwierdzenia 
aneksu do prospektu, KNF może m. in. nakazać na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, odpowiednio do zaistniałej 
sytuacji, m.in.: wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej lub przerwanie jej przebiegu lub wstrzymanie ubiegania się o 
dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na podstawie prospektu 
emisyjnego dotyczącego papierów wartościowych będących przedmiotem tej oferty lub dopuszczenia do tego obrotu.  

3.9. Ryzyko naruszenia przez Emitenta przepisów prawa skutkujące zakazem rozpoczęcia, 
wstrzymaniem lub przerwaniem Oferty  

Na podstawie art. 16 Ustawy o Ofercie, 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, KNF może, z zastrzeżeniem art. 19 Ustawy o Ofercie: (i) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty 
publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub (ii) 
zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia.  

W przypadku zastosowania sankcji, o których mowa powyżej, po rozpoczęciu Oferty Inwestorzy powinni liczyć się z 
ryzykiem uniemożliwienia dysponowania na pewien czas środkami finansowymi wpłaconymi przez Inwestorów na pokrycie 
Akcji Oferowanych i utratę potencjalnych korzyści przez Inwestorów, które mogliby osiągnąć, lokując te środki w innych 
instrumentach dostępnych na rynku finansowym.  

KNF może również opublikować, na koszt emitenta lub sprzedającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w 
związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą.  

3.10. Ryzyko naruszenia przez Emitenta w sposób znaczny interesów Inwestorów lub wystąpienia 
przesłanek skutkujących zakazem rozpoczęcia, wstrzymaniem lub przerwaniem Oferty  

Na podstawie art. 18 Ustawy o Ofercie, KNF może zastosować środki wskazane powyżej w pkt. 3.8 w przypadku, gdy: (i) 
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, 
(ii) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta, (iii) 
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 (iv) 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.  

3.11. Ryzyko związane z niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków 
wynikających z Ustawy o Ofercie, Ustawy o Obrocie lub Rozporządzenia o Prospekcie  

Na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1) pkt 3) - 6) Ustawy o Ofercie, w sytuacji gdy Emitent nie wykonuje albo wykonuje 
nienależycie obowiązki wynikające z Ustawy o Ofercie lub Rozporządzenia o Prospekcie, KNF może wydać decyzję o 
wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych Emitenta z obrotu na rynku regulowanym albo 
nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie.  

Z kolei, zgodnie z art. 96 ust. 1e Ustawy o Ofercie, w przypadku, gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie 
obowiązki informacyjne, KNF może (i) wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony albo bezterminowo, papierów 
wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo (ii) nałożyć karę pieniężną 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, albo (iii) zastosować obie sankcje łącznie.  

Z kolei, zgodnie z art. 176 Ustawy o Obrocie w przypadku gdy emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, 
o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do 
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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 
naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, Komisja może nałożyć na osobę, która 
w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu emitenta, zewnętrznie zarządzającego ASI lub zarządzającego z UE w 
rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem funduszu 
inwestycyjnego zamkniętego, karę pieniężną do wysokości 2 072 800 zł. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty 
korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszeń, o których mowa powyżej zamiast określonej 
powyżej kary, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej 
straty. 

Naruszenie przez Spółkę, osoby zajmujące w nim kierownicze stanowiska lub działające jako członek jego organu wyżej 
wskazanych regulacji może w rezultacie negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową lub wyniki Spółki, a w 
konsekwencji na wartość rynkową Akcji.  

Ponadto w polskim porządku prawnym od dnia 3 lipca 2016 r. stosuje się, co do zasady, bezpośrednio Rozporządzenie 
MAR. Zgodnie z tym aktem, jeżeli osoba prawna dopuszcza się określonych naruszeń prawa rynku kapitałowego (jak 
manipulacja lub usiłowanie manipulacji na rynku oraz wykorzystywanie i bezprawne ujawnianie informacji poufnych) 
organy państwowe mogą nałożyć na nią administracyjne sankcje pieniężne w wysokości, co najmniej równowartości 15 
mln EUR (lub 15% całkowitych rocznych obrotów podmiotu dominującego najwyższego szczebla).  

3.12. Ryzyko związane z naruszeniem przepisów w związku z prowadzeniem akcji promocyjnej  

Ustawa o Ofercie Publicznej zawiera także postanowienia dotyczące kampanii promocyjnych prowadzonych przez Spółkę 
w związku z Ofertą. Jeżeli KNF stwierdzi naruszenie obowiązków wynikających z regulacji dotyczących zasad prowadzenia 
akcji promocyjnej może ona: (i) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia akcji promocyjnej lub przerwanie jej prowadzenia na 
okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, w celu usunięcia wskazanych przez KNF nieprawidłowości, lub (ii) zakazać 
prowadzenia akcji promocyjnej, w szczególności w przypadku gdy emitent uchyla się od usunięcia wskazanych przez KNF 
nieprawidłowości w terminie wskazanym powyżej lub treść materiałów promocyjnych lub reklamowych narusza przepisy 
prawa, lub (iii) opublikować, na koszt emitenta, informację o niezgodnym z prawem prowadzeniu akcji promocyjnej, 
wskazując naruszenia prawa.  

Dodatkowo, jeżeli KNF stwierdzi naruszenie obowiązków wynikających z regulacji dotyczących zasad prowadzenia akcji 
promocyjnej KNF może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł.  

W przypadku niestosowania się przez emitenta do środków zawartych w punkcie (i) lub (ii) powyżej, KNF może również 
nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 5 000 000 zł. Emitent nie może wykluczyć zastosowania w stosunku do 
niego ww. sankcji przez KNF, a zaistnienie takiego zdarzenia może niekorzystanie wpłynąć na sytuację finansową 
Emitenta. 

3.13. Ryzyko niedopuszczenia lub niewprowadzenia Jednostkowych Praw Poboru, PDA lub Akcji 
Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez 
GPW  

Wprowadzenie Jednostkowych Praw Poboru, PDA oraz Akcji Oferowanych do obrotu giełdowego na rynku oficjalnych 
notowań giełdowych (rynek podstawowy GPW) wymaga spełnienia warunków określonych w Rozporządzeniu o Rynku 
Oficjalnych Notowań oraz Regulaminie GPW i wymaga decyzji zarządu GPW. Zarząd GPW może odmówić dopuszczenia 
PDA lub Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez, jeżeli warunki 
określone w Rozporządzeniu o Rynku Oficjalnych Notowań lub Regulaminie GPW nie zostaną spełnione.  

Istnieje ryzyko, iż Spółka może nie spełnić kryteriów zawartych w Rozporządzeniu o Rynku Oficjalnych Notowań oraz 
Regulaminie GPW, a także nie uzyskać zgody Zarządu GPW co w konsekwencji może doprowadzi do sytuacji, że 
Jednostkowe Prawa Poboru, PDA lub Akcje Oferowane nie zostaną wprowadzone do obrotu na GPW a to może mieć 
negatywny wpływ na ich płynność.  

Zarząd Spółki zamierza ubiegać się o dopuszczenie Jednostkowych Praw Poboru, PDA oraz Akcji Oferowanych do obrotu 
na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW. Na Datę Prospektu Zarząd Spółki nie ma wiedzy 
o jakichkolwiek czynnikach, które mogłyby doprowadzić do wydania negatywnej decyzji Zarządu GPW lub o zdarzeniach, 
które mogłyby przeszkodzić w dopuszczeniu Jednostkowych Praw Poboru, PDA oraz Akcji Oferowanych do obrotu na 
rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW.  

3.14. Ryzyko zawieszenia obrotu Jednostkowymi Prawami Poboru, PDA lub Akcjami Oferowanymi 
na GPW  

Zgodnie z §30 Regulaminu GPW, zarząd GPW może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres do trzech 
miesięcy:  

1) na wniosek emitenta,  

2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,  

3) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie.  
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Zarząd GPW zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc na żądanie KNF zgłoszone 
zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie.  

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

Spółka nie może zagwarantować, że obrót Jednostkowymi Prawami Poboru, PDA lub Akcjami Oferowanymi nie zostanie 
zawieszony zgodnie ze wskazanymi powyżej regulacjami.  

3.15. Ryzyko wykluczenia Akcji z obrotu na rynku regulowanym  

Zgodnie z §31 ust. 1 Regulaminu GPW, zarząd GPW obligatoryjnie wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego:  

1) jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona,  

2) na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie,  

3) w przypadku zniesienia ich dematerializacji,  

4) w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru.  

Zgodnie z §31 ust. 2 Regulaminu GPW, zarząd GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu giełdowego:  

1) jeżeli przestały spełniać inne, niż określony w §31 ust. 1 pkt 1 Regulaminu GPW warunek, warunki dopuszczenia do 
obrotu giełdowego na danym rynku,  

2) jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie,  

3) na wniosek emitenta, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu giełdowego na wniosek emitenta 
zarząd GPW może uzależnić od spełnienia dodatkowych warunków,  

4) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu 
braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,  

5) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,  

6) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu,  

7) jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym instrumencie finansowym,  

8) wskutek podjęcia przez emitenta działalności, zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa,  

9) wskutek otwarcia likwidacji emitenta.  

Spółka nie może zagwarantować, że Akcje nie zostaną wykluczone z obrotu na GPW zgodnie ze wskazanymi powyżej 
regulacjami.  

3.16. Ryzyko wahań ceny Jednostkowych Praw Poboru, PDA oraz Akcji  

Ceny akcji oraz wielkość obrotu akcjami spółek notowanych na GPW ulegają okresowym zmianom, co może mieć istotny 
niekorzystny wpływ na kurs notowań Jednostkowych Praw Poboru, PDA i Akcji Istniejących.  

Na cenę rynkową Jednostkowych Praw Poboru, PDA i Akcji Istniejących na GPW mogą mieć wpływ także inne czynniki, 
na które Spółka nie będzie miała wpływu. Za takie czynniki należy uznać ogólne tendencje gospodarcze, zmiany w sytuacji 
na rynkach papierów wartościowych w Polsce i innych krajach, zmiany w przepisach prawa i innych regulacjach w Polsce 
i Unii Europejskiej, potencjalna i faktyczna sprzedaż dużej liczby wskazanych instrumentów finansowych na rynku 
wtórnym, zmiany prognoz dokonywane przez analityków rynków finansowych oraz faktyczne lub prognozowane zmiany w 
działalności, sytuacji finansowej i wynikach operacyjnych Emitenta. 

Ponadto samo dopuszczenie Jednostkowych Praw Poboru, Praw do Akcji i Akcji Oferowanych do obrotu na rynku 
regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW nie zapewni ich płynności. Brak odpowiedniego poziomu 
obrotów Jednostkowych Praw Poboru, Praw do Akcji i Akcji Oferowanych może istotnie negatywnie wpłynąć na płynność 
i cenę rynkową Jednostkowych Praw Poboru, Praw do Akcji i Akcji Oferowanych. Co więcej, cena rynkowa Akcji 
Oferowanych może spaść poniżej Ceny Emisyjnej dla Akcji Oferowanych. Gdyby tak się stało, Akcjonariusze wykonujący 
swoje prawa w ramach Oferty poniosą w rezultacie bezpośrednią stratę. Jednocześnie, po wykonaniu swoich praw, 
Akcjonariusze być może nie będą w stanie sprzedać swoich nowych Akcji Oferowanych po cenie równej lub większej niż 
Cena Emisyjna tych akcji. Dodatkowo, biorąc pod uwagę, że cena rynkowa Jednostkowych Praw Poboru i Praw do Akcji 
zależy od ceny Akcji Istniejących, znaczny spadek ceny rynkowej Akcji Istniejących wpłynąłby negatywnie na cenę rynkową 
Jednostkowych Praw Poboru i Praw do Akcji.  

Akcjonariusze decydujący się nie wykonywać swoich Jednostkowych Praw Poboru mogą również je sprzedać lub 
przenieść.  
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W przypadku, gdy cena Akcji Istniejących spadnie w sposób znaczący, Jednostkowe Prawa Poboru oraz Prawa do Akcji 
mogą stać się bezwartościowe, a istniejący akcjonariusze, którzy zdecydowali się nie sprzedawać i nie przenosić swoich 
praw, poniosą stratę.  

Jeżeli cena Akcji w publicznym obrocie rynkowym spadnie poniżej Ceny Emisyjnej, Inwestorzy, którzy nabyli Jednostkowe 
Prawa Poboru lub Prawa do Akcji na rynku wtórnym, poniosą w rezultacie stratę. Spółka nie jest w stanie zagwarantować, 
że ceny wskazanych powyżej instrumentów finansowych nie będą podlegać wahaniom.  

Na Datę Prospektu Emitent nie planował podejmowania działań stabilizacyjnych.  

3.17. Ryzyko, iż nie będzie istniał aktywny rynek obrotu lub że nie będzie istniała wystarczająca 
płynność obrotu Jednostkowych Praw Poboru, PDA oraz Akcji  

Rynek papierów wartościowych w Polsce cechuje ogólnie niska płynność.  

Nie istnieje ustalony rynek obrotu Jednostkowymi Prawami Poboru i Prawami do Akcji umożliwiającymi subskrybowanie 
Akcji Oferowanych. Założeniem Spółki jest, aby Jednostkowe Prawa Poboru i Prawa do Akcji oraz Akcje Oferowane zostały 
dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań (rynek podstawowy) na GPW.  

Posiadacze Jednostkowych Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Oferowanych będą mogli wtedy spieniężyć swoje 
inwestycje poprzez sprzedaż na odpowiednich rynkach obrotu. Mogą jednak powstać problemy związane z płynnością i 
zlecenia sprzedaży mogą nie pozyskać odpowiedniej liczby odpowiadających im zleceń zakupu.  

Spółka nie może zapewnić posiadaczy Jednostkowych Praw Poboru i Praw do Akcji, że rozwinie się aktywny rynek obrotu 
takimi prawami na GPW lub że rozwinie się rynek obrotu pozagiełdowego Jednostkowymi Prawami Poboru i Prawami do 
Akcji lub będzie istniała wystarczająca płynność takich praw po ich dopuszczeniu do obrotu na GPW.  

Spółka nie jest w stanie zagwarantować aktywnego i płynnego rynku Akcji Oferowanych.  

Spółka nie jest też w stanie oszacować zainteresowania Inwestorów Akcjami Oferowanymi.  

3.18. Ryzyko poniesienia straty i spadku posiadanego przez Akcjonariuszy udziału w kapitale 
zakładowym Spółki  

Obrót Jednostkowymi Prawami Poboru na rynku wtórnym jest dokonywany wyłącznie na ryzyko potencjalnych nabywców 
Jednostkowych Praw Poboru. W przypadku, gdy emisja Akcji Oferowanych nie dojdzie do skutku Jednostkowe Prawa 
Poboru wygasną, jednak dokonane wcześniej transakcje sprzedaży Jednostkowych Praw Poboru na rynku wtórnym 
pozostaną w mocy i nie będzie w zasadzie możliwe uchylenie się od skutków zawartych transakcji nabycia tych praw.  

Wyjątkami pozwalającymi się uchylić od skutków prawnych zawarcia transakcji jest wystąpienie zdarzeń nadzwyczajnych 
uprawniających do uchylenia się od skutków prawnych czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, 
przy czym w przypadku transakcji na GPW uchylenie się od skutków prawnych tych transakcji nie będzie możliwe.  

Należy podkreślić, że nabywcom Jednostkowych Praw Poboru nie przysługuje odszkodowanie lub zwrot wydatków 
poniesionych w związku z wygaśnięciem Jednostkowych Praw Poboru lub też w związku z zawartymi transakcjami 
dotyczącymi tych praw, w tym w szczególności nie będzie przysługiwał zwrot ceny nabycia takich Jednostkowych Praw 
Poboru lub prowizji maklerskich.  

3.19. Ryzyko dla zagranicznych inwestorów w zakresie wartość Jednostkowych Praw Poboru, Praw 
do Akcji i Akcji Oferowanych związane z wahaniami kursów walut  

Walutą notowań Akcji Istniejących, a więc również Jednostkowych Praw Poboru, Praw do Akcji i Akcji Oferowanych 
notowanych na GPW jest złoty (PLN). Wobec tego wpłaty na Akcje Oferowane wnoszone przez inwestorów zagranicznych 
będą dokonywane w złotych, co zasadniczo będzie się wiązało z koniecznością wymiany waluty na złote według 
określonego kursu wymiany, który może być inny niż kurs utrzymujący się w przeszłości.  

Wszelkie wypłaty związane z Akcjami, w tym kwoty wypłacane z tytułu dywidendy oraz cena nabycia i sprzedaży Akcji 
Istniejących na rynku regulowanym będą dokonywane w PLN. Aprecjacja PLN wobec walut obcych może w negatywny 
sposób wpłynąć na równowartość w walutach obcych kwoty wypłacanej w związku z Akcjami Istniejącymi, w tym kwoty 
wypłacanej z tytułu dywidendy z Akcji Istniejących oraz ceny nabycia i sprzedaży Akcji Istniejących na rynku regulowanym. 

W konsekwencji stopa zwrotu z inwestycji w Akcje będzie zależna nie tylko od zmiany kursu Akcji w okresie inwestycji, ale 
także od zmian kursu waluty krajowej danego inwestora względem PLN. Ryzyko kursowe będzie dotyczyć zatem wszelkich 
wypłat gotówkowych dokonywanych w związku z Akcjami, które, jeżeli zostaną uchwalone, będą dokonywane w PLN.  

3.20. Ryzyko związane z nieobjęciem wszystkich Akcji Oferowanych i niepozyskaniem 
wystarczających środków na realizację celów emisyjnych  

W przypadku nieobjęcia wszystkich Akcji Oferowanych może wystąpić sytuacja, że środki pochodzące z Oferty okażą się 
niewystarczające na realizację wszystkich zakładanych celów emisyjnych. Należy zwrócić uwagę na to, że uzyskanie z 
emisji kwoty niższej niż 10m zł oznacza brak realizacji warunku wynikającego z umowy zmieniającej nr 8 z dnia 21 marca 
2017 roku do umowy kredytowej z dnia 4 września 2012 roku. Może to skutkować wstrzymaniem dokonywania wypłat z 
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kredytów udzielonych na podstawie umowy kredytu, anulowaniem w całości lub w części zobowiązania banku do 
udostępnienia tych kredytów, postawieniem kredytu w stan wymagalności lub realizacją przez Bank innych uprawnień 
wynikających z umowy lub przepisów prawa.  

Ponadto, brak realizacji tego warunku oznacza dla Emitenta, że dniem ostatecznej spłaty kredytów A i B będzie dzień 4 
września 2018 roku oraz od dnia 30 września 2017 roku Emitent będzie zobowiązany do spłaty rat kapitałowych w 
wysokości 3,2 miliona złotych (takich jak przed zawarciem umowy zmieniającej z dnia 30 grudnia 2016 roku).  

Uzyskanie z emisji kwoty niższej niż 10 milionów złotych spowoduje konieczność podjęcia kolejnych rozmów i negocjacji 
z bankiem w celu uchylenia przypadku naruszenia i ustalenia nowych warunków finansowania Emitenta. Środki na 
podwyższone raty kapitałowe w związku z brakiem realizacji warunku umowy Emitent będzie pozyskiwał z bieżącej 
działalności. 

3.21. Ryzyko odkupienia Akcji Oferowanych przez ANR 

Posiadanie przez Spółkę trzech (niewielkich) nieruchomości rolnych w rozumieniu art. 2 pkt 1) ustawy z dnia 11 kwietnia 
2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (dalej Ustawa)) skutkuje możliwą wykładnią o stosowaniu przepisów art. 4a Ustawy 
do Akcji serii E objętych Ofertą Publiczną. W szczególności Agencji Nieruchomości Rolnych (dalej ANR) działającej na 
rzecz Skarbu Państwa przysługuje w takim rozumieniu prawo nabycia udziałów i akcji w spółce prawa handlowego, która 
jest właścicielem nieruchomości rolnej, jeżeli nabycie to następuje w wyniku innej czynności prawnej lub innego zdarzenia 
prawnego (art. 4 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 4 ust. 6 Ustawy). Na gruncie powyższej okoliczności ANR prezentuje pogląd, iż 
objęcie akcji należy traktować jako nabycie akcji dokonane w wyniku „innej czynności prawnej lub innego zdarzenia 
prawnego”. Powołując się zatem na ww. przepisy art. 4 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 4 ust. 6 Ustawy,  z ostrożności Emitent 
przyjmuje, że ANR przysługuje prawo złożenia oświadczenia o skorzystaniu bądź nie skorzystaniu z prawa nabycia Akcji 
serii E Emitenta. Po przydziale Akcji Oferowanych pełnomocnik działając w imieniu Akcjonariuszy wystąpi  do ANR z 
zawiadomieniem celem umożliwienia ANR skorzystania z prawa nabycia Akcji serii E. W przypadku skorzystania z prawa 
nabycia Akcji serii E ANR zapłaci cenę w wysokości łącznej wartości emisji. Podkreśla się jednakże, że w świetle 
stosowanego odpowiednio art. 3 ust. 8 ww. Ustawy, o ile cena emisyjna w ocenie ANR rażąco odbiegać będzie od jej 
wartości rynkowej, ANR może, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa nabycia Akcji 
Oferowanych, wystąpić do sądu o ustalenie ceny tych akcji. Wówczas Akcje serii E mogą być odkupione po cenie innej 
niż cena emisyjna. 
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ROZDZIAŁ III – DOKUMENT REJESTRACYJNY 

1. Osoby odpowiedzialne  

1.1. Emitent 

Nazwa, siedziba i adres Emitenta:  

Nazwa:       Radpol Spółka Akcyjna 

Nazwa skrócona:     Radpol S.A. 

Siedziba:      Człuchów 

Adres:       ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów 

Numery telekomunikacyjne:  tel.: +48 59 834 22 71 

        fax.: +48 59 834 25 51 

Adres poczty elektronicznej:  radpol@radpol.com.pl 

Adres strony internetowej:   www.radpol.eu 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta: 

Michał Jarczyński – Prezes Zarządu 

 
Anna Kułach – Wiceprezes Zarządu 

 

Emitent odpowiedzialny jest za wszystkie informacje zamieszczone w Prospekcie 

Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Emitenta 

 

Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, 

informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w Prospekcie nie pominięto 

niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 

 

 

 

…………………………………          ………………………………… 

       Anna Kułach               Michał Jarczyński  
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1.2. Doradca Prawny 

Nazwa, siedziba i adres Doradcy Prawnego: 

 

Nazwa:       Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni 

Siedziba:      Warszawa (00-640 Warszawa) 

Adres:       ul. Mokotowska 15A lok. 17 

Numery telekomunikacyjne:  tel.: +48 22 312 41 10 

        fax.: +48 22 312 41 12 

Adres poczty elektronicznej:  office@wierzbowski.com 

Adres strony internetowej:   www.wierzbowski.com 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Doradcy Prawnego: 

Marcin Marczuk – radca prawny, partner 

 

Odpowiedzialność Doradcy Prawnego jest ograniczona do następujących części Prospektu: 

Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni jest odpowiedzialna za sporządzenie 

następujących części Prospektu Emisyjnego: 

Część III Prospektu: pkt 1 (współudział), 4, 5.1, 6.4, 7-8, 11, 14-18, 20.7-20.8, 21-22, 23 (współudział) 24 (współudział)  i 

25 Część IV Prospektu pkt 1 (współudział), 3.1-3.3 (współudział) 4, 7 (część prawna), 10.1 oraz odpowiadające im 

fragmenty Części I Prospektu „Podsumowanie”. 

 

Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Doradcy Prawnego 

Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, 

informacje zawarte w częściach Prospektu, za które Doradca Prawny ponosi odpowiedzialność, są prawdziwe, rzetelne i 

zgodne ze stanem faktycznym i że w tychże częściach Prospektu nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich 

znaczenie. 

 

 

 

Marcin Marczuk 

Partner 
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1.3. Oferujący 

 

Informacje o oferującym 

Nazwa (firma): Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 

Nazwa skrócona: DM BOŚ SA 

Siedziba:   Warszawa 

Adres: 00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 78/80 

Numer telefonu: +48 (22) 504 30 00 

Numer faksu: +48 (22) 504 31 00 

Adres internetowy: www.bossa.pl 

 

Osoby działające w imieniu Oferującego: 

W imieniu oferującego działają następujące osoby: 

 Radosław Olszewski – Prezes Zarządu 

 Agnieszka Wyszomirska – Prokurent 

 

Odpowiedzialność Oferującego jest ograniczona do następujących części Prospektu: 

 
- Rozdział II Czynniki Ryzyka pkt 3 

- Rozdział III pkt 1.3, 2,3,4,5,6.1-6.3,6.5,9,10.1,10.2,12,13.1,13.3-13.4,20.1-20.6,20.9,23.1-23.2 

- Rozdział IV pkt  1,2,3,5,6,7,8,9,10 

- odpowiadające ww. punktom fragmenty Rozdziału I „Podsumowanie” 

- zał. nr 2 do Prospektu 

- zał. nr 8 do Prospektu 

 

Oświadczenie osób działających w imieniu Oferującego stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 
z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadcza, iż zgodnie z 

jej najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach 

Prospektu, za które Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna jest odpowiedzialna są prawdziwe, 

rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz w częściach tych nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich 

znaczenie. 

 

 

 ……………………………..  ……………………………..  

 Radosław Olszewski  Agnieszka Wyszomirska  

 Prezes Zarządu  Prokurent  
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2. Biegli rewidenci dokonujący badań historycznych informacji finansowych 

2.1. Imiona i nazwiska (nazwy), adresy oraz opis przynależności do organizacji zawodowych 

Biegły rewident dokonujący badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.: 
 
Zbigniew Libera - Biegły rewident nr ewidencyjny 90047 
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 
Nr ewidencyjny 3546 
ul. lnflancka 4A, 00-189 Warszawa 
 
Biegły rewident dokonujący badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. 
Piotr Woźniak – Biegły rewident nr ewidencyjny 11625 
UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 
Nr ewidencyjny 3115 
ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków 
 

2.2. Informacje na temat rezygnacji, zwolnienia lub zmiany biegłego rewidenta, jeżeli są istotne dla oceny Emitenta  

Emitent, w 2016 r. dokonał zmiany biegłego rewidenta. Zmiany biegłego rewidenta wynikały z faktu wygaśnięcia umowy z 
UHY ECA Audyt i wybór przez Radę Nadzorczą KPMG Audyt. 

 

3. Wybrane informacje finansowe 

Zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr XXV do Rozporządzenia 809/2004 poniżej zaprezentowano 
najważniejsze dane finansowe pochodzące ze zbadanych rocznych historycznych informacji finansowych Emitenta za lata 
2015 – 2016 oraz z niepodlegającego badaniu ani przeglądowi śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za 
okres pierwszego kwartału 2017 r., sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. 

W sprawozdaniu za rok obrotowy 2016 ze względu na wprowadzone korekty błędu oraz zmianę prezentacji pozycji w 
sprawozdaniu z sytuacji finansowej (opisaną szczegółowo w nocie nr 5 do sprawozdan ia finansowego za rok 2016, 
opublikowanego w systemie ESPI w dniu 21 marca 2017 r.) dokonano również przekształcenia w sprawozdaniu za rok 
obrotowy 2015 w celu zapewnienia porównywalności danych. 

W śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r. 
dokonane zostały zmiany prezentacji i korekty błędów za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r. w celu 
zapewnienia porównywalności danych (szczegółowo opisane w nocie nr 13 do sprawozdania finansowego za pierwszy 
kwartał 2017 r., opublikowanego w systemie ESPI w dniu 11 maja 2017 r.).  

Należy mieć na uwadze, że dokonane w 2015 r. połączenie Emitenta jako spółki przejmującej ze spółką zależną FINPOL 
ROHR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (w której Emitent posiadał 100% udziałów) jako spółką przejmowaną nastąpiło 
na podstawie art. 492 par. 1 pkt. 1 Ksh, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, 
w trybie art. 515 par. 1 Ksh, bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, z uwagi na fakt, że spółka 
przejmująca była właścicielem 100% udziałów spółki przejmowanej. W efekcie w ramach połączenia nie zostały wydane 
akcje spółki przejmującej udziałowcowi spółki przejmowanej. W dniu 31 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w 
Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia 
Emitenta ze spółką zależną FINPOL ROHR Sp. z o.o.  

Emitent nie jest spółką dominującą wobec innych podmiotów. Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych. 

 

Rachunek zysków i strat 1Q2017 
1Q2016 

przekształcone 
**) 

2016 
2015 

Przekształcone *) 
2015  

zatwierdzone 

Przychody ze sprzedaży  27 455 30 222 142 385 191 065 191 908 

Pozostałe przychody  155 181 1 079 760 0 

Koszt własny sprzedaży 23 155 24 780 117 463 151 480 150 070 

Zysk (strata) brutto na sprzedaży 4 455 5 623 26 001 40 345 41 838 

Koszty sprzedaży 3 372 3 530 15 993 18 781 14 809 
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Koszty ogólnego zarządu 2 791 2 612 11 676 13 510 18 850 

Zysk (strata) na sprzedaży -1 708 -519 -1 668 8 054 8 179 

Pozostałe przychody operacyjne 285 113 461 1 084 4 821 

Pozostałe koszty operacyjne 100 1 083 6 170 16 005 6 618 

Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej 

-1 523 -1 489 -7 377 -6 867 6 382 

Przychody finansowe 347 8 4 85 85 

Koszty finansowe 723 624 3 273 3 373 3 373 

Zysk (strata) przed 
opodatkowaniem 

-1 899 -2 105 -10 646 -10 155 3 094 

Podatek dochodowy 351 383 -2 182 99 702 

Zysk (strata) netto z działalności 
kontynuowanej 

-2 250 -2 488 -8 464 -10 254 2 392 

Zysk (strata) netto na działalności 
zaniechanej  

0 0 0 0 0 

Zysk (strata) netto -2 250 -2 488 -8 464 -10 254 2 392 

Liczba akcji (szt.) 25 434 542 25 434 542 25 434 542 25 434 542 25 434 542 

Zysk na akcję (EPS) zł -0,09 -0,10 -0,33 -0,40 0,09 

*) szczegółowy opis wprowadzonych korekt błędu oraz zmiany prezentacji pozycji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, 
przedstawiony jest w nocie nr 5 do sprawozdania finansowego za rok 2016. 

**) szczegółowy opis wprowadzonych korekt błędu oraz zmiany prezentacji pozycji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, 
przedstawiony jest w nocie nr 13 do sprawozdania finansowego za pierwszy kwartał 2017 r.. 

Źródło: Emitent 

 

Aktywa 31.03.2017 
31.03.2016 

Przekształcone 
**) 

31.12.2016 *) 
31.12.2015 

Przekształcone 
*) 

31.12.2015 
zatwierdzone 

Aktywa trwałe 103 645 113 182 105 146 113 763 129 145 

Rzeczowe aktywa trwałe 97 244 105 972 98 656 106 397 106 397 

Prawo wieczystego użytkowania 
gruntów 

2 386 2 899 2 395 2 909 3 828 

Wartości niematerialne i prawne 3 316 3 485 3 393 3 565 3 913 

Wartość firmy 59 59 59 59 12 103 

Akcje i udziały 0 0 0 0 0 

Należności długoterminowe 202 296 171 319 319 

Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

0 0 0 0 2 071 

Pozostałe aktywa trwałe 438 471 472 514 514 

Aktywa obrotowe  66 736 71 509 51 680 79 002 81 051 

Zapasy 29 546 34 797 24 765 32 592 32 644 

Należności z tytułu dostaw i usług 29 525 29 117 22 309 30 518 30 518 

Należności z tytułu podatku 
dochodowego 

0 233 0 963 963 

Pozostałe należności  823 91 409 209 1 884 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 378 1 047 2 834 8 751 9 212 

Rozliczenia międzyokresowe 481 669 380 414 275 

Rzeczowe aktywa trwałe 
przeznaczone do sprzedaży 

983 5 555 983 5 555 5 555 
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AKTYWA RAZEM 170 381 184 691 156 826 192 765 210 196 

*) szczegółowy opis wprowadzonych korekt błędu oraz zmiany prezentacji pozycji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, 
przedstawiony jest w nocie nr 5 do sprawozdania finansowego za 2016 r. 

**) szczegółowy opis wprowadzonych korekt błędu oraz zmiany prezentacji pozycji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, 
przedstawiony jest w nocie nr 13 do sprawozdania finansowego za pierwszy kwartał 2017 r. 

Źródło: Emitent 

 

Pasywa 
31.03.2017 

**) 

31.03.2016 

Przekształcone 
**) 

31.12.2016 
*) 

31.12.2015 
Przekształcone 

*) 

31.12.2015 
zatwierdzone 

Kapitał własny ogółem 73 743 79 075 73 458 81 508 95 521 

Kapitał zakładowy 772 772 772 772 772 

Akcje własne -2 331 -2 331 -2 331 -2 331 -2 331 

Kapitał zapasowy z emisji akcji  54 801 52 323 52 323 52 323 52 323 

Zyski zatrzymane 3 459 11 683 5 709 14 174 24 317 

Pozostałe kapitały rezerwowe 17 149 17 149 17 149 17 149 17 149 

Inne całkowite dochody -107 -521 -164 -579 3 291 

Zobowiązanie długoterminowe i 
rezerwy 

42 865 49 136 44 581 49 134 47 294 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

2 590 4 706 2 226 4 308 7 091 

Rezerwy na świadczenia emerytalne i 
podobne 

1 038 983 1 038 982 1 870 

Pozostałe rezerwy 650 650 650 650 495 

Kredyty i pożyczki 34 145 37 064 36 136 37 063 37 063 

Inne zobowiązania finansowe  419  702 353 775 775 

Przychody przyszłych okresów 4 023 5 031 4 178 5 356 0 

Zobowiązania krótkoterminowe 53 773 56 480 38 787 62 123 67 381 

Kredyty i pożyczki 22 113 19 891 15 090 22 785 22 785 

Inne zobowiązania finansowe 68 0 0 0 0 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 24 098 29 568 17 457 32 274 31 714 

Zobowiązania z tytułu podatku 
dochodowego  

0 0 0 0 0 

Pozostałe zobowiązania 4 878 4 108 4 101 4 801 5 587 

Przychody przyszłych okresów 560 1 755 619 547 5 945 

Rezerwa z tytułu świadczeń 
pracowniczych 

1 007 887 712 888 1 350 

Pozostałe rezerwy 1 049 271 808 828 0 

PASYWA RAZEM 170 381 184 691 156 826 192 765 210 196 

Liczba akcji (szt.) 25 434 542 25 434 542 25 434 542 25 434 542 25 434 542 

Wartość księgowa na akcję (zł) 2,90 2,89 2,89 3,20 3,76 

*) szczegółowy opis wprowadzonych korekt błędu oraz zmiany prezentacji pozycji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, 
przedstawiony jest w nocie nr 5 do sprawozdania finansowego za 2016r. 

**) szczegółowy opis wprowadzonych korekt błędu oraz zmiany prezentacji pozycji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, 
przedstawiony jest w nocie nr 13 do sprawozdania finansowego za pierwszy kwartał 2017r. 

Źródło: Emitent 
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4. Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla oferowanych lub dopuszczanych do 
obrotu papierów wartościowych 

Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla oferowanych lub dopuszczanych do obrotu papierów wartościowych zostały 
wskazane w Rozdziale II Prospektu – „Czynniki ryzyka związane z Emitentem oraz z papierami wartościowymi objętymi 
emisją”.  

5. Informacje o Emitencie 

5.1. Historia i rozwój Emitenta 

5.1.1. Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta 

Prawna nazwa Emitenta:  Radpol Spółka Akcyjna 

Handlowa nazwa Emitenta: Radpol Spółka Akcyjna 

Prawną (statutową) nazwą Emitenta jest firma Emitenta określona w art. 1 ust. 1 Statutu Emitenta, jako „Radpol” Spółka 
Akcyjna. 

Zgodnie z art. 305 § 2 k.s.h., a także zgodnie z art. 1 ust. 2 Statutu Emitent może używać skróconej firmy (nazwy) w 
brzmieniu Radpol S.A. 

W obrocie handlowym Emitent może posługiwać się firmą w pełnym brzmieniu jak również używać firmy (nazwy) skróconej. 

5.1.2. Miejsce rejestracji Emitenta oraz numer rejestracyjny 

Emitent jako spółka akcyjna został wpisany do rejestru handlowego Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 1 lutego 1996 
r. pod numerem RH.B-1239/96, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Słupsku, VIII Wydział Gospodarczy 
Rejestrowy (sygn. akt Ns.Rej.H-14/96). Powyższa rejestracja nastąpiła w związku z przekształceniem Przedsiębiorstwa 
Państwowego Zakład Urządzeń Technologicznych w Człuchowie w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa. 

Aktem notarialnym Repertorium A Nr 2107/97 w dniu 16.05.1997 r. została zmieniona firma Emitenta na Zakład Osprzętu 
Termokurczliwego Radpol S.A. 

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z 
dnia 16 października 2001 r. (sygn. sprawy: GD.XVI NS-REJ.KRS/4946/1/886) Zakład Osprzętu Termokurczliwego 
„Radpol” spółka akcyjna została wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000057155.   

Aktem notarialnym Repertorium A Nr 14965/2003 w dniu 30.10.2003 r. została zmieniona firma Emitenta na Radpol Spółka 
Akcyjna.  

Emitentowi został nadany numer identyfikacji podatkowej NIP: 8430000202. 

Emitentowi został nadany numer identyfikacyjny REGON: 770807479. 

Emitent został utworzony na czas nieokreślony. 

5.1.3. Data utworzenia Emitenta oraz czas na jaki został utworzony 

Emitent wywodzi się z powstałego w 1970 r. Przedsiębiorstwa Doświadczalnego Przemysłu Kablowego i Sprzętu 
Elektrotechnicznego KABLOSPRZĘT w Ożarowie Mazowieckim z siedzibą w Człuchowie, którego przekształcenie zostało 
opisane w pkt 5.1.2. 

Emitent został utworzony na czas nieokreślony. 

5.1.4. Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent, 
kraj siedziby (utworzenia) oraz adres i numer telefonu jego siedziby statutowej  

Siedziba Emitenta: Człuchów (woj. pomorskie). 

Forma prawna Emitenta: Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby Emitenta: Polska 

Adres Emitenta: ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów 

Nr telefonu: +48 59 834 22 71 

Nr faksu: +48 59 834 25 51 

Adres poczty elektronicznej: radpol@radpol.com.pl 
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Adres strony www: www.radpol.eu 

5.1.5. Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta 

1970 
Utworzenie Przedsiębiorstwa Doświadczalnego Przemysłu Kablowego i Sprzętu 
Elektrotechnicznego KABLOSPRZĘT z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (zakład w 
Człuchowie stanowił filię zakładu w Ożarowie). 

1976 
Decyzją Ministra Przemysłu Maszynowego zakład przejmuje od Zakładów Radiowych „UNITRA-
Eltra” w Białogardzie produkcję łączników warstwowych. 

1982 
Zakład staje się samodzielnym przedsiębiorstwem państwowym pod firmą Zakład Urządzeń 
Technologicznych w Człuchowie. 

1995 Przekształcenie przedsiębiorstwa Zakład Urządzeń Technologicznych w spółkę akcyjną 

1997 Zmiana firmy Spółki na Zakład Osprzętu Termokurczliwego Radpol S.A. 

2003 Zmiana firmy Spółki na Radpol S.A. 

2004 Właścicielem Spółki zostaje grupa kapitałowa Tar Heel Capital. 

2007 
10 maja Spółka zadebiutowała na głównym rynku warszawskiej Giełdy Papierów 
Wartościowych. 

2008 
Radpol realizuje przejęcie Zakładów Porcelany Elektrotechnicznej „Ciechów”, w 2009 r. Spółka 
zostaje włączona w struktury Radpol S.A. 

2010 
W marcu Spółka nabywa 100% udziałów w spółce RURGAZ - jeden z wiodących producentów 
rur z polietylenu i polipropylenu w Polsce. 
1 czerwca sąd zarejestrował połączenie spółek Radpol i Radpol Elektroporcelana. 

2011 

Emitent został wyróżniony w prestiżowym ogólnopolskim rankingu „Diamenty Forbesa”. 
Spółka została laureatem rankingu „Gazele Biznesu” organizowanego przez redakcję Pulsu 
Biznesu.  
Emitent zdobył I miejsce w rankingu Dziennika Gazety Prawnej „Skrzydła Biznesu” w kategorii 
średnich firm w województwie pomorskim.  

2012 

W kwietniu do Grupy Kapitałowej włączony zostaje WIRBET S.A. 
31 grudnia Sąd Rejonowy zarejestrował połączenie spółek Radpol oraz Rurgaz. 
Emitent uzyskał tytuł „Perła Polskiej Gospodarki” - wyróżnienie przyznane przez Instytut Nauk 
Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk wspólnie z oficyną wydawniczą „Rynek Polski”, 
wydawcą miesięcznika gospodarczego Polish Market. 
Emitent został wyróżniony w prestiżowym ogólnopolskim rankingu „Diamenty Forbesa”. 
Emitent uzyskał Certyfikat Innowacyjności przyznawany przez Instytut Nauk Ekonomicznych 
PAN oraz Sieć Naukową MSN. 

2013 

W czerwcu Radpol nabył 100% udziałów w spółce Finpol Rohr. 
Emitent uzyskał Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za najwyższą ocenę stabilności firmy w 
roku 2013. Prestiżowe wyróżnienie zostało przyznane przez międzynarodową wywiadownię 
gospodarczą Bisnode D&B Polska. 

2014 

31 grudnia sąd zarejestrował połączenie spółek Radpol i Wirbet. 
Emitent uzyskał tytuł „Perła Polskiej Gospodarki” - wyróżnienie przyznane przez Instytut Nauk 
Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk wspólnie z oficyną wydawniczą „Rynek Polski”, 
wydawcą miesięcznika gospodarczego Polish Market. 
Spółka zdobyła drugą nagrodę w konkursie Polish Masters of Business. Konkurs został 
zorganizowany przy współpracy merytorycznej z wywiadownią Bisnode oraz magazynami 
Harvard Business Review i Forbes. 
Radpol znalazł się pośród laureatów plebiscytu Gepardy Biznesu z województwa pomorskiego. 
Konkurs został zorganizowany przez Instytut Nowoczesnego Biznesu.  
Emitent zdobył Certyfikat Wiarygodności Płatniczej. Wyróżnienie zostało przyznane na 
podstawie badania przeprowadzonego przez Międzynarodową Wywiadownię Gospodarczą 
Creditreform.  

2015 31 grudnia sąd zarejestrował połączenie spółek Radpol i Finpol Rohr 

Źródło: Emitent 

5.2. Inwestycje 

5.2.1. Opis (łącznie z kwotą) głównych inwestycji emitenta dokonanych po zakończeniu okresu objętego ostatnimi 
opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi zbadanymi przez biegłego rewidenta aż do daty dokumentu 
rejestracyjnego. 

Nakłady inwestycyjne Emitenta obejmują przede wszystkim nakłady odtworzeniowe (remonty i modernizacje) zarówno 
maszyn i urządzeń jak również budynków. W okresie ostatnich dwóch lat obrotowych łączna suma wydatków na 
urządzenia i ich modernizacje oraz na budynki i ich modernizacje wyniosła 5 214 tys. zł podczas gdy odpisy amortyzacyjne 
w tym okresie wyniosły 19 151 tys. zł. Ponadto Emitent ponosi nakłady na szeroko rozumianą infrastrukturę informatyczną 
tj. zakup oprogramowania i komputerów. Poza niewielkimi nakładami (439 tys. zł) na nabycie działek gruntu pod nowe 
powierzchnie magazynowe, Emitent nie dokonuje żadnych wydatków na nabycie gruntów. Na dzień 31 grudnia 2016 r. nie 
występowały istotne zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych. 
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Do najważniejszych inwestycji w 2015 r. należy zaliczyć: 

- modernizacja prasy próżniowej do izolatorów w Ciechowie (modernizacja elementów z lat 70-tych) – 682 tys. zł; 
- modernizacja i wykonanie dróg dojazdowych w Kolonii Prawiedniki – 373 tys. zł; 
- zakup agregatów do wody lodowej w Kolonii Prawiedniki – 321 tys. zł; 
- zakup i modernizacja systemu ERP – 220 tys. zł; 
- modernizacja sterowania wanien laboratoryjnych w Kolonii Prawiedniki – 214 tys. zł; 
- zakup działki pod magazyn w Kolonii Prawiedniki – 207 tys. zł. 
- dokończenie modernizacji hali produkcyjnej i biurowca wraz z wyposażeniem w Człuchowie – 175 tys. zł; 
- nakłady na repozytorium pod backupy – 124 tys. zł. 
 

Do najważniejszych inwestycji w 2016 r. należy zaliczyć: 

- modernizacje akceleratorów w Człuchowie – 198 tys. zł; 
- modernizacje formy do żerdzi w Ostrowie Wielkopolskim - 134 tys. zł;  
- wymiana sprzętu komputerowego w poszczególnych zakładach – 121 tys. zł; 
- nakłady na utwardzenie terenu pod magazyn w Kolonii Prawiedniki – 85 tys. zł; 
- modernizacja pieca w Ciechowie – 84 tys. zł; 
- modernizacja hali produkcyjnej w Kolonii Prawiedniki – 71,5 tys. zł; 
- nowe oprogramowanie dla wszystkich zakładów – 70 tys. zł; 
- projekt serwisu internetowego – 62 tys. zł. 
 

Do najważniejszych inwestycji Emitenta od zakończenia 2016 r. do zatwierdzenia Prospektu należy zaliczyć: 

- zakup form do żerdzi wirowanych w Ostrowie Wielkopolskim – 249 tys. zł; 
- modernizacja zgrzewarki w Kolonii Prawiedniki – 150 tys. zł; 
- nakłady na IT w Człuchowie – 68,3 tys. zł; 
- nakłady na urządzenia i ich modernizacje w Człuchowie – 23,3 tys. zł; 
- nakłady pozostałe w Człuchowie – 55,4 tys. zł; 
- nakłady pozostałe w Ciechowie i Kolonii Prawiedniki – 17 tys. zł 

 
Łączne nakłady inwestycyjne Emitenta od zakończenia 2016 r. do zatwierdzenia Prospektu wyniosły 563 tys. zł. Emitent 
nie dokonywał inwestycji w aktywa finansowe. 

5.2.2. Opis obecnie prowadzonych głównych inwestycji emitenta, włącznie z podziałem geograficznym tych 
inwestycji (kraj i zagranica) oraz sposobami finansowania (wewnętrzne lub zewnętrzne) 

Obecnie Emitent nie prowadzi żadnych istotnych inwestycji w aktywa trwałe oraz aktywa finansowe.  

5.2.3. Informacje dotyczące głównych inwestycji emitenta w przyszłości, co do których jego organy zarządzające 
podjęły już wiążące zobowiązania. 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu nie występują zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych i aktywów 

finansowych co do których organy zarządzające Emitenta podjęły wiążące zobowiązania. 

   

6. Zarys ogólny działalności Emitenta 

6.1. Działalność podstawowa 

6.1.1. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary działalności oraz rodzaj działalności 
prowadzonej przez Emitenta  

Emitent prowadzi działalność w zakresie produkcji i dostaw zaawansowanych technologicznie instalacji do przesytu ciepła, 
produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także 
rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów Spółki są takie sektory jak energetyka, 
gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja.  

RADPOL S.A. prowadzi działalność wyłącznie na terenie Polski w czterech zakładach produkcyjnych zlokalizowanych: 

- w Ciechowie k. Środy Śląskiej, ul. Średzka 10 – zakład zajmuje się produkcją elektroenergetycznych izolatorów 
porcelanowych, osprzętu elektroinstalacyjnego i oświetleniowego,  

- w Człuchowie, ul. Batorego 14 – zakład prowadzi działalność związaną z produkcją wyrobów termokurczliwych 
oraz osprzętu kablowego, 

- w Kolonii Prawiedniki 57 k. Lublina – w zakładzie produkowane są wyroby przeznaczone do przesyłu mediów, 
- w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Chłapowskiego 51 – zakład zajmuje się produkcją rozwiązań z zakresu 

napowietrznych linii przesyłowych. 

Na podstawowe produkty oferowane przez Emitenta składają się: 

Rury i osprzęt termokurczliwy (wykonane z uszlachetnionego polietylenu) 
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Produkcja wyrobów termokurczliwych przeznaczonych do izolowania i uszczelniania kabli, przewodów, złączek, końcówek 
kablowych, itp.: 

 rury termokurczliwe cienkościenne produkowane są w rozmiarach od 1,6 mm do 102 mm średnicy wewnętrznej. 
Rury te są wyrobami izolacyjnymi i uszczelniającymi. Wykorzystywane są do napraw uszkodzonych izolacji, do 
łączenia wiązki przewodów, izolacji zacisków w instalacjach elektrycznych. Mogą być również wykorzystywane 
jako materiał tworzący warstwę ochronną, antykorozyjną, a także dekoracyjną. 

Zastosowanie: 
 energetyka (izolowanie części przewodzących, oznaczanie faz przewodów zakończonych końcówkami); 
 elektronika (izolowanie końcówek przewodów na złączkach i listwach zaciskowych, łączenie i zgrzewanie 

wiązek przewodów, izolowanie, znakowanie przewodów); 
 motoryzacja (łączenie i zgrzewanie wiązek przewodów, izolowanie końcówek przewodów na złączkach i 

listwach zaciskowych, zabezpieczenie batów antenowych, zabezpieczenie przewodów wychodzących przy 
lusterkach); 

 AGD (oznaczanie przyłączy wiązek kablowych, izolacja połączeń elektrycznych, łączenie i zgrzewanie 
wiązek przewodów, izolowanie końcówek przewodów na złączkach i listwach zaciskowych); 

 telekomunikacja (izolacja i usztywnianie zacisków, końcówek i złącz wtykowych); 
 elektrotechnika (naprawa i odtwarzanie uszkodzonej izolacji kabli, łączenie i zgrzewanie wiązek przewodów, 

izolowanie końcówek przewodów na złączkach i listwach zaciskowych, osłony ciśnieniowe i 
przeciwwilgociowe); 

 kolejnictwo (łączenie sprzęg przy wagonach); 
 lotnictwo (łączenie i zgrzewanie wiązek przewodów, izolowanie końcówek przewodów na złączkach i 

listwach zaciskowych). 

 rury termokurczliwe pogrubione  i rury termokurczliwe grubościenne,  

Zastosowanie: 

 energetyka (oznaczanie i izolowanie szyn prądowych, odtwarzanie żył z izolacją ochronną, izolowanie 
złączek i końcówek, izolowanie i uszczelnianie rozgałęzień kabli, naprawa i odtwarzanie uszkodzonej izolacji 
kabli, oznaczanie faz przewodów zakończonych końcówkami, wykonywanie muf i głowic kablowych); 

 telekomunikacja (wykonywanie muf na kablach telekomunikacyjnych); 
 elektrotechnika (naprawa i odtwarzanie uszkodzonej izolacji kabli, osłony ciśnieniowe i przeciwwilgociowe); 
 kolejnictwo (odtwarzanie powłoki zewnętrznej na kablach); 
 budownictwo (wodo- i gazoszczelne przeprowadzanie kabli i innych instalacji w budynkach); 
 górnictwo (wykonywanie muf na kablach górniczych); 
 przemysł okrętowy (wykonywanie muf i głowic kablowych); 
 ciepłownictwo (izolowanie połączeń i zakończeń rur preizolowanych). 

 zestawy do montażu muf i głowic kablowych niskonapięciowych (NN) do 1kV i średnionapięciowych (SN) powyżej 
1kV,  
 Mufy kablowe – służące do połączenia ze sobą dwóch lub większej liczby kabli. Mufy przelotowe łączą kable 

z jednakowych materiałów i o jednakowych przekrojach żył. Mufy przejściowe łączą kable z różnych 
materiałów i/lub różnych przekrojach żył (standardowo wyposażone są w złączki kablowe); 

 Głowice – służące do przyłączenia kabla do urządzeń elektroenergetycznych lub napowietrznych linii 
elektroenergetycznych. Sprawdzają się w długotrwałym użytkowaniu nawet w najcięższych warunkach. 
Dzięki swojej konstrukcji są całkowicie szczelne i odporne na warunki środowiskowe, napięciowe i 
przeciążenia elektryczne. Ognioodporne i odporne na chemikalia i zasadowość gruntu. W ofercie Emitenta 
znajdują się mufy przejściowe i przelotowe, zestawy na kable o izolacji polimerowej, papierowej, gumowej, 
kable górnicze, sygnalizacyjne. 

Zastosowanie – energetyka. 

 kształtki termokurczliwe: kapturki, palczatki, płaty, itp.,  
 Kapturki termokurczliwe – służą do uszczelniania końców kabli oraz przewodów elektroenergetycznych i 

telekomunikacyjnych. Znajdują zastosowanie przy zabezpieczaniu śrub narażonych na warunki 
atmosferyczne, np. przy słupach oświetleniowych, mostach. Stosowane głównie w energetyce. 

 Termokurczliwe przepusty murowe – służą do wykonywania szczelnych przepustów przez mury, ściany, 
stropy. Przepusty gwarantują wodoszczelną i gazoszczelną izolację. Są odporne na zmienne warunki 
atmosferyczne, chronią mechanicznie przewody, zamykają drogę insektom i gryzoniom.  

Zastosowanie - energetyka i budownictwo. 

 osprzęt termokurczliwy dla ciepłownictwa, złącza i zakończenia do rur preizolowanych. 

 

Osprzęt kablowy: 

 produkty z metali kolorowych (aluminium i miedzi), głównie złączki i końcówki kablowe przeznaczone do łączenia 
i zakańczania przewodów, 
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 produkty z tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, poliamid, PCV), takie jak: uchwyty i opaski kablowe, 
taśmy elektroizolacyjne, dławnice kablowe - przeznaczone do mocowania, izolowania oraz uszczelniania 
wyprowadzeń przewodów i kabli elektroenergetycznych. 

Do grupy tej wchodzą zarówno wyroby produkowane przez Emitenta, jak i produkty kupowane przez Spółkę od 
innych firm, których sprzedaż ewidencjonowana jest jako sprzedaż towarów.  

W grupie tej można wyróżnić m.in: 
 Końcówki miedziane – stosowane do zakańczania żył miedzianych; 
 Złączki miedziane – służą do łączenia żył miedzianych; 
 Końcówki aluminiowe – stosowane do zakańczania żył aluminiowych okrągłych i sektorowych; 
 Złączki aluminiowe – stosowane do łączenia ze sobą żył aluminiowych okrągłych i sektorowych, także o 

różnych przekrojach (złączki redukcyjne); 
 Końcówki i złączki miedziano-aluminiowe; 
 Podkładki aluminiowo-miedziane – eliminują zjawisko powstawania mini ogniw na styku dwóch różnych 

metali; 
 Elementy mocujące – flopy i uchwyty kablowe – służą do szybkiego mocowania przewodów; 
 Opaski kablowe – stosowane do łączenia w wiązki przewodów elektrycznych, rurek, węży itp.; 
 Dławnice – przeznaczone do uszczelniania przejść przewodów elektrycznych, np. w tablicach rozdzielczych; 
 Wibroizolatory – stosowane do bezfundamentowego, precyzyjnego posadawiania maszyn i urządzeń, 

izolują otoczenie od drgań wywołanych przez pracującą maszynę, izolują maszynę od drgań i wstrząsów 
pochodzących z otoczenia, np. drgań przenoszonych przez stropy, a pochodzących od innych maszyn;  

 Praski – przeznaczone są głównie do zaprasowywania złączek i końcówek kablowych na żyłach 
aluminiowych jedno- i wielodrutowych oraz miedzianych wielodrutowych. 

Izolatory 

W ofercie handlowej Emitenta znajduje się szeroki asortyment elektroenergetycznych izolatorów porcelanowych, w tym 
izolatorów średniego i niskiego napięcia. Są to izolatory liniowe, stacyjne (wsporcze i przepustowe), trakcyjne oraz 
aparatowe (przepusty transformatorowe i osłony ceramiczne). Ponadto Emitent oferuje izolatory kompozytowe, osprzęt 
elektroinstalacyjny i oświetleniowy, w tym gniazda bezpiecznikowe, oprawki porcelanowe i oprawy oświetleniowe. 

Zastosowanie: elektroenergetyka. 

Rury z polietylenu  

Produkowane przez Emitenta wyroby z polietylenu i polipropylenu przeznaczone są głównie dla: 

 transportu paliw gazowych grupy: I (gazów sztucznych), II (gazu ziemnego), III (gazów płynnych) i IV (mieszaniny 
propanobutanu technicznego z powietrzem), 

 transportu wody pitnej uzdatnionej i nieuzdatnionej, wody do nawadniania oraz celów przemysłowych, 

 transportu ścieków oczyszczonych i nieoczyszczonych, wody deszczowej i innych mediów oraz rury osłonowe do 
kabli i płaszczowe do preizolacji, 

 hydrotransportu – np. do przenoszenia mieszanek żwiru i piasku. 

Wyroby budowlane z betonu 

W ofercie Emitenta znajdują się przede wszystkim: 

 strunobetonowe żerdzie wirowane energetyczne, elektroenergetyczne, trakcyjno-oświetleniowe, oświetleniowe. 
oraz inne słupy ogólnego przeznaczenia, 

 wysięgniki do montażu opraw oświetleniowych na żerdziach. 

 Wyroby te przeznaczone są dla potrzeb sektora energetycznego, kolejnictwa, drogownictwa oraz konstrukcji 
wsporczych ogólnego przeznaczenia (np. pylony reklamowe). W procesie produkcji wykorzystuje się 
wysokogatunkową stal (stal sprężająca) oraz cementy pozwalające w procesie wirowania uzyskać wysokie 
wytrzymałości elementów przy jednoczesnym niskim poziomie nasiąkliwości, co gwarantuje bardzo długą 
żywotność produktów. 

 Ponadto produkuje się żerdzie typu ŻN w oparciu o technologię betonu wibrowanego, oraz elementy ustrojowe 
dla produkowanych żerdzi.  

Rury i kształtki preizolowane  

Emitent zajmuje się produkcją preizolowanych rur i kształtek z rurą przewodową stalową w rurze osłonowej z polietylenu 
PE, przeznaczonych głównie do budowy podziemnych, bezkanałowych, układanych bezpośrednio w gruncie sieci 
ciepłowniczych lub w rurze osłonowej Spiro z blachy (taśmy) stalowej ocynkowanej lub aluminiowej, przeznaczonych do 
budowy sieci naziemnych, do przesyłania nośnika ciepła (wody sieciowej) o temperaturze ciągłej 160 ºC i ciśnieniu 
roboczym do 2,5 MPa. Rury te mogą być także stosowane do przesyłu wody zimnej o temp. 0 ÷ 5 ºC. Emitent realizował 
również produkcję rur preizolowanych z dwuwarstwową izolacją dla potrzeb przesyłu pary wodnej o temperaturze do 300 
ºC.   
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Ponadto realizowano również zamówienia związane z produkcją rur preizolowanych przeznaczonych do przesyłu wody 
pitnej z rurą przewodową z HDPE oraz rur preizolowanych w osłonie HDPE z barierą antydyfuzyjną, oraz z barierą UV. 

Rury preizolowane z osłoną HDPE z barierą UV odporne na warunki zewnętrzne w tym korozję, stanowią doskonałe 
rozwiązanie dla przemysłu do budowy sieci napowietrznej jako alternatywa dla rur w płaszczu Spiro stalowym 
ocynkowanym, aluminiowym lub ze stali nierdzewnej. Emitent oferuje m.in.: 

 rury proste preizolowane 

 kształtki preizolowane 

 mufy do izolacji połączeń spawanych 

 materiały pomocnicze 

 usługi preizolacji (preizolacja powierzonej rury przewodowej)  

 usługi izolacji połączeń i roboty montażowe 

 pozostałe 

6.1.2. Główni odbiorcy  

Zarząd Emitenta stara się dywersyfikować źródła przychodów, tak aby pojedynczy odbiorcy nie przekraczali 10% udziału 
w przychodach Spółki. W 2016 r. żaden z odbiorców nie przekroczył 10% udziału w całkowitych przychodach ze sprzedaży 
Emitenta.  

Łącznie dziesięciu największych krajowych odbiorców Emitenta w 2016 r. miało 22,0% udziału w całkowitych przychodach 
Emitenta. Analogicznie dziesięciu największych zagranicznych odbiorców Emitenta w 2016 r. stanowiło jedynie 9,0% 
udziału w całkowitych przychodach Emitenta. 

Ponadto w 2016 r. sprzedaż na rynku krajowym Emitenta stanowiła około 86,1% całkowitych przychodów ze sprzedaży 
Emitenta zaś sprzedaż eksportowa odpowiednio 13,9%, co stanowiło najwyższy historycznie udział sprzedaży eksportowej 
w portfelu klientów Emitenta. 

W 2016 r. (tj. w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi) żaden z odbiorców Emitenta nie był odbiorcą 
istotnym. W analizowanym okresie 10 największych odbiorców Spółki odpowiadało za ok. 22% sprzedaży Emitenta. 

6.1.3. Główni dostawcy  

Emitent w prowadzonej polityce zakupowej przyjął zasadę dokonywania zakupów u sprawdzonych i wiarygodnych 
dostawców, którzy są w stanie zagwarantować stabilność cen i terminowość dostaw. Przed rozpoczęciem współpracy z 
dostawcą, jakość oferowanych przez niego materiałów jest testowana w laboratorium Emitenta, a po uzyskaniu 
dopuszczenia do produkcji nawiązywana jest współpraca na dostawę materiałów. Dodatkowo z każdej dostawy pobierane 
są próbki do testów i archiwizacji. Raz w roku dostawcy poddawani są weryfikacji i ocenie zgodnie z procedurą ISO 
9001:2008. Do dostaw materiałów i surowców dołączany jest atest stwierdzający zgodność materiału z akceptowanymi 
przez Spółkę normami. 

Generalną zasadą jest korzystanie przez Emitenta z odroczonych terminów płatności od 30 do 90 dni. 

Stała współpraca z dostawcami pozwala na zachowanie terminowości dostaw, powtarzalność jakości i szeroko pojętej 
współpracy np. magazynowanie, doradztwo techniczne, itp. 

W ocenie Zarządu, Emitent nie posiada dostawców, którzy byliby wyłącznymi dostawcami towarów, materiałów bądź usług 
wykorzystywanych przez Emitenta. 

W 2016 r. jedynie dwóch dostawców przekroczyło 10% udział w kosztach ogólnych zakupów i dostaw – były to firmy 
BASELL Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. oraz Borealis AG z Austrii - dostawcy granulatu. Z uwagi na bardzo silną 
koncentrację dostawców granulatu, dywersyfikacja dostaw tego materiału jest utrudniona. Łącznie dziesięciu największych 
dostawców odpowiadało za 51,3% ogółu zakupów Emitenta. 

6.1.4. Struktura sprzedaży 

Dla celów zarządczych działalność operacyjna Spółki została podzielona na części składowe (segmenty operacyjne) w 
oparciu o produkty wykorzystywane przez finalnych odbiorców. Wydzielono następujące segmenty operacyjne:   

Segment energetyczny zajmuje się produkcją i sprzedażą produktów i towarów, które wykorzystywane są przez finalnych 
odbiorców takich jak: zakłady energetyczne, spółki dystrybucji energii, hurtownie elektryczne, spółki zajmujące się 
zarządzaniem sieciami energetycznymi, spółki sektora kolejowego obsługujące trakcje kolejowe. Głównymi produktami 
tego segmentu są: termokurcz energetyczny, osprzęt kablowy, wyroby z porcelany elektrotechnicznej, wyroby do budowy 
infrastruktury sieci elektroenergetycznych oraz konstrukcji. 

Segment ciepłowniczy zajmuje się produkcją i sprzedażą produktów wykorzystywanych przez spółki ciepłownicze, spółki 
zajmujące się obsługą sieci ciepłowniczych (budowa/modernizacja/zarządzanie). Głównymi produktami tego segmentu są 
systemy rurowe rur preizolowanych. 

Segment woda-kanalizacja-gaz zajmuje się produkcją i sprzedażą produktów wykorzystywanych przez jednostki 
zajmujące się dystrybucją wody, gazu oraz systemami kanalizacyjnymi. Głównymi produktami są rury wykonane z tworzyw 
sztucznych. 
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Żaden z segmentów operacyjnych Spółki nie został połączony z innym segmentem w celu stworzenia segmentów 
sprawozdawczych. 

Zarząd monitoruje oddzielnie wyniki operacyjne segmentów w celu podejmowania decyzji dotyczących alokacji zasobów, 
oceny skutków tej alokacji oraz wyników działalności. Podstawą oceny wyników działalności jest zysk lub strata na 
działalności operacyjnej, które w pewnym zakresie, jak wyjaśniono w tabeli poniżej, są mierzone inaczej niż zysk lub strata 
na działalności operacyjnej w sprawozdaniu finansowym. Koszty sprzedaży są ujmowane w większości w poszczególnych 
segmentach. Koszty ogólnego zarządu w tym koszty komórek centralnych nie są alokowane na poszczególne segmenty 
w celach zarządczych. Finansowanie Spółki (łącznie z kosztami i przychodami finansowymi) oraz podatek dochodowy są 
monitorowane na poziomie Spółki i nie ma miejsca ich alokacja do segmentów. 

Udział poszczególnych segmentów w przychodach ze sprzedaży Emitenta w okresie 2015 – pierwszy kwartał 2017 
przedstawia poniższa tabela: 

 

Przychody ze sprzedaży 
tys. zł 

1Q2017 
1Q2016 

przekształco
ny 

Zmiana 
1Q17/1Q16 

% 
2016 

2015 
przekształ

cony 

Zmiana 
2016/2015  

% 

Segment energetyczny 12 048 15 901 -24,2% 60 124 76 285 -21,2% 

Segment ciepłowniczy 6 823 7 066 -3,4% 44 074 57 429 -23,3% 

Segment woda-kanalizacja-gaz 8 399 6 986 20,2% 37 332 56 393 -33,8% 

Pozostała działalność 
niealokowana 

185 269 -31,2% 855 958 -10,8% 

Razem 27 455 30 222 -9,2% 142 385 191 065 -25,5% 

Źródło: Emitent 
 

Na przestrzeni okresu 2015 – pierwszy kwartał 2017 r. struktura przychodów ze sprzedaży Emitenta praktycznie nie uległa 
istotnym zmianom. Dominujący udział w sprzedaży stanowią wyroby segmentu energetycznego (z udziałem około 40-
50%). Kolejnymi grupami produktów o największym udziale są szeroko rozumiane systemy ciepłownicze dla energetyki 
cieplnej (z udziałem około 25-30%) i wyroby dla segmentu woda-kanalizacja-gaz (również z udziałem 25-30%). Łącznie te 
trzy segmenty produktów stanowią około 99% całkowitych przychodów ze sprzedaży Emitenta. 
 

Wpływ poszczególnych segmentów na wynik operacyjny Emitenta (EBIT) w okresie 2015 - pierwszy kwartał 2017 

przedstawia poniższa tabela: 

Wynik na działalności 
operacyjnej  
tys. zł 

1Q2017 
1Q2016 

przekształcony 

Zmiana 
1Q17/1Q16 

% 
2016 

2015 
przekształcony 

Zmiana 
2016/2015  

% 

Segment energetyczny 1 294 2 214 -41,6% 7 594 13 751 -44,8% 

Segment ciepłowniczy 227 887 -74,4% 4 901 10 993 -55,4% 

Segment woda-kanalizacja-
gaz 

204 -460 152% 476 -222 314% 

Pozostała działalność 
niealokowana 

-3 248 -4 130 -21,4% -20 348 -31 389 -35,2% 

Razem -1 523 -1 489 -2,3% -7 377 -6 867 -7,4% 

Źródło: Emitent 

 

 6.1.5. Sezonowość sprzedaży 

Sprzedaż Emitenta cechuje się sezonowością. W miesiącach wiosennych, letnich i jesiennych (generalnie drugi i trzeci 
kwartał roku obrotowego) sprzedaż istotnie wzrasta. Przyczyną tego jest intensywność prac związanych z planową 
wymianą infrastruktury ciepłowniczej i elektroenergetycznej w Polsce. W miesiącach zimowych popyt na wyroby Emitenta 
znacząco spada. Głównymi odbiorcami produktów Emitenta (w ograniczonym zakresie) w tym okresie są przedsiębiorstwa 
zajmujące się naprawą infrastruktury. Sezonowość dotyczy zarówno sprzedaży na ryku krajowym jak i eksportowym – w 
obu przypadkach jest ona do siebie zbliżona. Emitent nie ma zbyt dużego wpływu na czynnik sezonowości sprzedaży z 
uwagi na oferowaną strukturę produktów, skierowaną do określonych odbiorców branżowych. 

6.1.6. Wskazanie wszystkich istotnych nowych produktów lub usług, które zostały wprowadzone, a także w 
zakresie, w jakim informacje na temat opracowywania nowych produktów zostały upublicznione, podanie stanu 
prac nad tymi projektami 

W ramach prac rozwojowych w roku 2016 Emitent realizował liczne projekty, mające na celu ulepszenie istniejących lub 
wprowadzenie nowych wyrobów. Istotne nowe produkty/ usługi jakie wprowadzono do sprzedaży obejmują: 
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1. Element mufy odgałęźnej MK/I do budowy odgałęzień typu T dla systemów ciepłowniczych, która umożliwia 

montaż bez wyłączania przesyłu w systemie ciepłowniczym oraz dopinanie kolejnych odbiorców do systemu 

(2016 rok). 

2. Usługi oparte o technologię sieciowania radiacyjnego, w szczególności z przeznaczeniem dla firm produkcyjnych 

działających w sektorze motoryzacyjnym, stoczniowym, kolejowym, kablowym, opakowaniowym, budowlanym i 

energetycznym.  

3. Nowy typ żerdzi wykorzystywanych w rolnictwie (2016 rok) 

6.2. Główne rynki, na których Emitent prowadzi działalność w okresie objętym historycznymi 
informacjami finansowymi 

6.2.1. Rynki, na których działa Emitent 

Emitent jest wytwórcą i dostawcą zaawansowanych technologicznie instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki 
oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi 
przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów Spółki są takie sektory jak energetyka, ciepłownictwo, gazownictwo, 
kolejnictwo i motoryzacja. 

Działalność Emitenta skoncentrowana jest w kilku odrębnych segmentach operacyjnych, pomiędzy którymi zachodzą 
synergie produktowe i rynkowe. Spółka realizuje swoją działalność w czterech zakładach produkcyjnych: w Zakładzie w 
Człuchowie, w Zakładzie w Ciechowie, w Zakładzie w Kolonii Prawiedniki i w Zakładzie w Ostrowie Wielkopolskim. 

Realizowana strategia rozwoju Emitenta ma na celu z jednej strony wzmocnić pozycję rynkową w segmentach 
stanowiących dotychczasowy podstawowy obszar działalności Spółki, z drugiej zaś strony przygotować ofertę produktów, 
pozwalających na znaczne zwiększenie jej obecności w innych segmentach rynku, w tym przede wszystkim na rynku 
średnich napięć, motoryzacyjnym, elektrotechnicznym i rynku usług sieciowania radiacyjnego przewodów oraz rur 
polietylenowych przeznaczonych do ogrzewania podłogowego oraz instalacji ciepłej i zimnej wody. 

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę rynków, na których działa Emitent. 

Rynek energetyki 

Nabywcami produktów Spółki są głównie zakłady energetyczne, firmy wykonujące i serwisujące sieci energetyczne jak 
również zajmujące się obsługą trakcji kolejowych oraz firmy realizujące inwestycje infrastrukturalne. Zastosowanie 
produktów termokurczliwych, osprzętu kablowego oraz izolatorów liniowych stacyjnych i trakcyjnych na tym rynku jest 
bardzo szerokie i powiązane jest z inwestycjami w szeroko rozumianej branży energetycznej. Ze względu na częstą 
konieczność wykonywania prac ziemnych i naziemnych co jest uzależnione od warunków atmosferycznych, sprzedaż 
produktów na wyżej wymienionym rynku charakteryzuje się znaczną sezonowością – znaczący wzrost przychodów ze 
sprzedaży notowany jest w drugim i trzecim kwartale roku obrotowego. 

Rynek energetyki zawodowej 

Elementy konstrukcyjne produkowane przez należący do Emitenta Zakład w Ostrowie Wlkp. wykorzystywane są głównie 
w sektorze energetyki zawodowej. Podstawowy asortyment obejmuje żerdzie wirowane wszystkich typów oraz żerdzie 
typu ŻN.  

Strunobetonowe żerdzie wirowane stosuje się w projektach rozwoju i modernizacji sieci elektroenergetycznych średniego 
i niskiego napięcia, linii wysokiego napięcia czy słupowych stacji transformatorowych. Spółka stale poszerza swoją ofertę 
i dostosowuje asortyment do potrzeb przedsiębiorstw energetycznych. Żerdzie wirowane stanowią produkt o wysokich 
parametrach techniczno-użytkowych pozwalających na optymalizację budowy sieci energetycznych.  

Produkty Emitenta znajdują także szerokie zastosowanie w kolejnictwie. Najczęściej w tym sektorze wykorzystywane są 
żerdzie wirowane oświetleniowe typu EO i EOC, które przeznaczane są do oświetlenia peronów, przejazdów kolejowych i 
stacji oraz żerdzie trakcyjne ETK na które w 2015 r. Emitent otrzymał certyfikat. Żerdzie te wykorzystywane są również w 
drogownictwie do oświetlania dróg i autostrad. Spółka podejmuje działania, których celem jest zwiększanie sprzedaży do 
segmentu oświetleniowego, co powinno wiązać się z pozyskiwaniem nowych zamówień. 

Ponadto wyroby wykorzystywane są jako konstrukcje wsporcze ogólnego zastosowania, np. pylony reklamowe czy maszty 
telekomunikacyjne w telefonii radiowej. 

Rynek energetyki cieplnej 

Branża ciepłownicza stanowi dla Spółki drugi co do wielkości rynek zbytu wyrobów termokurczliwych. Rynek ten jest w 
fazie ciągłego i dynamicznego wzrostu. Konieczność wymiany sieci ciepłowniczej, z uwagi na ograniczanie strat 
przesyłowych, zmusiła dystrybutorów energii cieplnej do rozpoczęcia programów inwestycyjnych, w których 
dotychczasowe rury zastępowane są nowoczesną siecią ciepłowniczą opartą na bazie rur preizolowanych. Według 
własnych szacunków Emitenta, sieci ciepłownicze w technologii rur preizolowanych stanowią obecnie poniżej 40% 
wszystkich aktualnie istniejących w Polsce sieci. Biorąc pod uwagę fakt, że w ciągu najbliższych lat nieunikniony jest wzrost 
inwestycji w infrastrukturę, budownictwo mieszkaniowe oraz konieczność wymiany starych sieci, szacuje się, że ilość 
nowych sieci będzie przyrastała w tempie minimum 10% rocznie.  

Podstawowymi wyrobami Emitenta przeznaczonymi dla firm ciepłowniczych są m.in.: 
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 Mufy i nasuwki termokurczliwe - służące do odtwarzania płaszcza zewnętrznego na połączeniach odcinków 
preizolowanych rur ciepłowniczych. 

 Mufy redukcyjne - służące do odtwarzania płaszcza zewnętrznego na połączeniach odcinków preizolowanych rur 
o różnych wymiarach. 

 Mufy kolanowe – służące do zmiany kierunków sieci ciepłowniczej o dowolny kąt w zakresie od 0º do 90º, dla rur 
preizolowanych o śr. 90 mm do 160 mm. 

 End Capy – przeznaczone do izolowania końców rur preizolowanych. Skutecznie uszczelniają i zabezpieczają 
rurę przed wnikaniem wilgoci. Stosowane są w ciepłownictwie, energetyce, budownictwie i telekomunikacji.  

 Rury i kształtki preizolowane - do budowy podziemnych lub napowietrznych sieci ciepłowniczych lub chłodniczych. 

Głównymi odbiorcami produkowanych przez Emitenta wyrobów ciepłowniczych są: 

 producenci rur preizolowanych dokonujący zakupów wyrobów bezpośrednio w Spółce z przeznaczeniem 
odsprzedaży producentom ciepła w komplecie z systemem rur preizolowanych, 

 producenci energii cieplnej, tj. elektrociepłownie, zakłady energetyki cieplnej najczęściej kompleksowo 
zaopatrywane przez producentów systemów ciepłowniczych, 

  firmy remontowe i montażowe energetyki cieplnej, 

 dystrybutorzy i firmy ciepłownicze zaopatrujące energetykę cieplną, 

 zakłady ogrodnicze. 

Popyt na wyroby termokurczliwe dla branży ciepłowniczej powiązany jest z inwestycjami realizowanymi w tej branży. Ze 
względu na konieczność wykonywania prac ziemnych uzależnionych od warunków atmosferycznych, sprzedaż Emitenta 
wykazuje znaczną sezonowość, której szczyt przypada na drugi i trzeci kwartał roku obrotowego.  

Rynek budowy i modernizacji infrastruktury przesyłowej gazu, wody, kanalizacji itp. 

Rury polietylenowe ze względu na swoje właściwości zyskały szerokie zastosowanie w budowie podziemnych sieci do 
transportu paliw gazowych, wody i ścieków, jak również jako rury płaszczowe do preizolacji i osłonowe do kabli. 

6.2.2. Konkurencja 

Na rynku polskim funkcjonuje wielu producentów wyrobów analogicznych do tych, które oferuje Emitent. Są to zarówno 
duże firmy polskie z kapitałem krajowym jak i przedstawicielstwa wielu globalnych firm zagranicznych. Część rynku 
stanowią niewielkie lokalne firmy, produkujące wąski zakres produktów, często bazujący na produktach uznanych, 
markowych producentów.  

W zakresie produktów dla branży energetycznej, do największych swoich konkurentów, Emitent zalicza następujące 
podmioty: 

Żerdzie betonowe: 

 Strunobet Migacz Sp. z o.o., Lewin Brzeski – jeden z największych krajowych    producentów   strunobetonowych 
żerdzi energetycznych typu E, słupów oświetleniowych typu EOP, konstrukcji wsporczych ETG oraz masztów. 
Firma w szerokim zakresie produkuje nasłupowe i kontenerowe stacje transformatorowe oraz asortyment 
osprzętu dla energetyki; 

 ZPUE S.A., Włoszczowa – producent rozdzielnic, stacji transformatorowych, łączników napowietrznych, 
szynoprzewodów; 

 WPŻ Elbud Gdańsk Sp. z o.o., Łubiana – producent żerdzi betonowych, kanałów kablowych, fundamentów, 
ogrodzeń, wyrobów betonowych dla gazownictwa; 

 Solbet Sp. z o.o., Solec Kujawski – producent szerokiej gamy wyrobów betonowych dla różnych gałęzi przemysłu. 

Wyroby z elektroporcelany:. 

 Lapp Insulators Sp. z o.o., Jedlina Zdrój – producent kompozytowych izolatorów dla energetyki. Firma należąca 
do niemieckiej firmy Lapp Insulators GmbH; 

 ZPE ZAPEL S.A., Boguchwała – największy w Polsce producent izolatorów dla energetyki. Ponadto producent 
kominów ceramicznych dla budownictwa oraz odlewów aluminiowych.  

Wyroby termokurczliwe z tworzyw sztucznych: 

 Cellpack Polska Sp. z o.o., Warszawa – spółka wchodząca w skład Grupy Behr Bircher Cellpack z siedzibą w 
Villmergen w Szwajcarii. Producent osprzętu kablowego bazującego na termokurczliwych komponentach, 
wyprodukowanych w procesie wytłaczania. Ponadto producent muf, głowic, kształtek, przepustów, złączek, 
końcówek kablowych, taśm izolacyjnych; 

 Zakład Aparatury Elektrycznej Ergom Sp. z o.o., Łódź – producent wyrobów termokurczliwych takich jak: koszulki, 
rury elastyczne, kapturki, mufy, palczatki, taśmy, głowice; taśmy elektroizolacyjne; końcówki kablowe;  

 Trytyt Sp. z o.o., Bielsko-Biała – producent opasek kablowych, wyrobów termokurczliwych: rury, redukcje, 
palczatki, mufy, kapturki, płaty; taśmy izolacyjne;  
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 Zakłady Metalowe ERKO R. Pętlak spółka jawna Bracia Pętlak, Jonkowo k/Olsztyna – producent końcówek 
kablowych, rur termokurczliwych i innych dla energetyki; 

 HellermannTyton Sp. z o.o., Słupca – firma należąca do HellermannTyton z siedzibą Wielkiej Brytanii. Producent 
szerokiej gamy wyrobów termokurczliwych: rury i koszulki, kapturki; opaski kablowe, taśmy elektroizolacyjne; 

 WKK Polska Sp. z o.o., Łódź - autoryzowany importer i dystrybutor firmy Hongshang – wyrobów termokurczliwych 
takich jak: rury, kształtki; końcówki kablowe, opaski kablowe; 

 Zakład Mechaniczny Zaroń Cezary Wrona, Jonkowo – producent końcówek i złączek kablowych do 
zaprasowywania na żyłach kabli. 

Główni konkurenci na rynku wyrobów preizolowanych dla ciepłownictwa: 

 Zakład Produkcyjno-Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane Sp. z o.o., Międzyrzecz, – producent rur 
preizolowanych, elastycznych, polietylenowych z tworzyw sztucznych do ogrzewania, chłodnictwa, przesyłu gazu 
i ropy; 

 Zakład Produkcyjno-Usługowy Kazimierz Jońca Sp. z o.o., Międzyrzecz – producent preizolowanych rur i 
kształtek dla systemów ciepłowniczych, ciepłej wody użytkowej, pary oraz rurociągów technologicznych dla 
przemysłu; 

 Logstor Polska Sp. z o.o., Zabrze – firma należąca do Logstor A/S. Producent rur z tworzyw sztucznych do 
ogrzewania, chłodnictwa, przesyłu gazu i ropy; 

 Isoplus Polska Sp. z o.o., Katowice – firma należąca do Isoplus Fernwärmetechnik GmbH – producent szerokiej 
gamy rur preizolowanych, połączeń zaciskanych i skręcanych oraz trójników; 

 Star Pipe Polska SA, Czerwonak k/Poznania – producent systemów rur preizolowanych do sieci podziemnych i 
naziemnych; 

 Brugg Systemy Rurowe Sp. z o.o., Płochocin – producent systemów rur z tworzyw sztucznych do ogrzewania, 
chłodnictwa, przesyłu gazu i ropy, wody, kanały kablowe; 

 ELZAS ZP, Gdańsk – producent rur preizolowanych do bezkanałowych sieci ciepłowniczych, które mogą służyć 
do przesyłu innych czynników ciekłych, gorących lub zimnych;  

 Atagor Sp. z o.o., Kraków – dostawca technologii w zakresie budowy i remontów rurociągów oraz izolacji 
przeciwkorozyjnych; 

 Uponor Sp. z o.o., Błonie – firma należąca do koncernu Uponor oyj z siedzibą w Vantaa, Finlandia. Producent rur 
preizolowanych, systemów do ogrzewania i chłodzenia, instalacji do systemów wodociągowych i kolektorów 
gruntowych.  

6.3. Czynniki nadzwyczajne, które miały wpływ na działalność podstawową Emitenta lub jego główne 
rynki 

Rok 2016 był dla Emitenta kolejnym rokiem spadków sprzedaży, a co za tym idzie pogarszającej się sytuacji finansowej.  

W roku 2016 nastąpiło znaczące ograniczenie wartości inwestycji i remontów realizowanych przedsiębiorstwach 
ciepłowniczych, energetycznych jak i wodnokanalizacyjnych w wyniku czego całkowita wartość rynku uległa zmniejszeniu 
w stosunku do roku 2015. Podstawową przyczyną takiej sytuacji było opóźnienie we wdrażaniu programów wsparcia dla 
inwestycji ze środków budżetowych UE na lata 2014-2020 z programów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 
Przedsiębiorstwa oczekując na wdrożenie programów wsparcia, świadomie ograniczały inwestycje w roku 2016 w zakresie 
tych projektów, które kwalifikowały się do otrzymania wsparcia finansowego z programu UE.  

W związku z pogarszającą się sytuacją finansową Spółki, od dnia obliczeniowego przypadającego na dzień 31 marca 2016 
r. Spółka przekraczała w kolejnych kwartałach wymagane umową kredytu zawartą w dniu 4 września 2012 r. z mBank SA  
wskaźniki finansowe. W dniu 13 września 2016 r. została zawarta umowa zmieniająca nr 5 do Umowy kredytu, na mocy 
której zostały uchylone przypadki naruszenia z dni obliczeniowych 31 marca 2016 r. oraz 30 czerwca 2016 r. 

Przypadek naruszenia wynikający z przekroczenia wskaźników na dzień obliczeniowy 30 września 2016 r. został uchylony 
umową zmieniającą nr 6 z dnia 30 grudnia 2016 r. Jednocześnie tego samego dnia Spółka otrzymała pismo uchylające 
warunkowo przypadek naruszenia wynikający z przekroczenia wskaźników finansowych na dzień 31 grudnia 2016 r. 

Należy podkreślić, że zapisy umowy zmieniającej nr 6 z dnia 30 grudnia 2016 r. były dla Emitenta korzystne i miały 
zapewnić Emitentowi swobodne realizowanie celów sprzedażowych planowanych na kolejne miesiące działalności. W 
wyniku podpisania umowy nastąpiło przedłużenie okresu spłaty zaciągniętych na podstawie Umowy - Kredytu A oraz 
Kredytu B do dnia 30 września 2020 r. Jednocześnie Spółka zobowiązała się do spowodowania, że jej kapitał zakładowy 
zostanie podwyższony w taki sposób, aby akcje wyemitowane w ramach tego podwyższenia zostały objęte i opłacone 
wkładami pieniężnym na łączną kwotę nie niższą niż 10 000 000 złotych w terminie do dnia 31 marca 2017 r. Dodatkowo 
Spółka zobowiązała się również do dodatkowych zabezpieczeń kredytów w postaci zastawu rejestrowego oraz hipotek. 

W związku z tym, że Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 7 lutego 2017 r. podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału w 
formie, która nie umożliwiała Spółce wpływu środków z podwyższenia kapitału do dnia 31 marca 2017 r. jak również nie 
została podjęta uchwała dotycząca zastawu rejestrowego konieczne było podpisanie kolejnej umowy zmieniającej do 
Umowy kredytu. Umowa zmieniająca nr 7 zawarta 2 marca 2017 r. przywróciła dotychczasowy harmonogram spłat 
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kredytów terminowych udzielonych Spółce na podstawie Umowy Kredytu. Jednocześnie dzień ostatecznej spłaty dla 
zaciągniętych na podstawie Umowy Kredytu, Kredytu A oraz Kredytu B ustalony został ponownie na dzień 4 września 
2018 r. 

W dniu 7 lutego 2017 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, została podjęta uchwała nr 3 w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii E, który wynosić będzie nie mniej niż 771 592,59 zł i nie 
więcej niż 1 071 592,56 zł (nie mniej niż 25 719 753 akcji i nie więcej niż 35 719 752 akcji). 

Podwyższenie kapitału zakładowego miało się odbyć w drodze subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty 
publicznej poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 10 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 
nominalnej 0,03 PLN.  

Ustalono dzień 12 czerwca 2017 r. jako dzień prawa poboru akcji serii E. Uchwałą z dnia 11 czerwca 2017 r. Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Emitenta dokonało zmiany uchwały emisyjnej i ustaliło dzień prawa poboru na 30 czerwca 2017 r. 

Dnia 21 marca 2017 r. została zawarta z mBank umowa zmieniająca nr 8, na podstawie której pod warunkiem uchwalenia 
podwyższenia kapitału zgodnie z uchwałą zawartą w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
zaplanowanego na dzień 21 marca oraz wpływu środków z tego podwyższenia do dnia 30 kwietnia data spłaty Kredytu A 
i Kredytu B zostanie zmieniona na dzień 30 września 2020 r. i raty spłat zostaną przywrócone do harmonogramu z umowy 
zmieniającej nr 6 z dnia 30 grudnia 2016 r. Jednocześnie w umowie zmieniającej nr 8 został wprowadzony warunek 
mówiący o konieczności przeprowadzenia podwyższenia kapitału o kwotę minimalną 10 milionów złotych, w ramach emisji 
akcji serii E, określonego uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 7 lutego 2017 r. zmienioną uchwałą Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia w dniu 21 marca 2017 r. Brak realizacji podwyższenia kapitału poprzez emisję akcji serii E 
powoduje wzrost rat kapitałowych od dnia 30 września 2017 r. do wysokości sprzed dnia zawarcia umowy zmieniającej nr 
6 z dnia 30 grudnia 2016 r. oraz powrót do dnia spłaty Kredytów A i B na dzień 4 września 2018 roku. W ramach umowy 
zmieniającej nr 8 zostały również określone poziomy wskaźników finansowych na dzień obliczeniowy 31 marca 2017 r. 
pod warunkiem spełnienia wspomnianych wymagań. 

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 21 marca 2017 r., została podjęta uchwała w sprawie nowej emisji 2 571 
975 Akcji serii F w celu zapewnienia Emitentowi środków finansowych. Emisja tych akcji odbyła się poza ofertą publiczną 
w drodze subskrypcji prywatnej (w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1 Ksh) skierowanej wyłącznie do wybranych podmiotów w 
liczbie nie większej niż 149. Cenę emisyjną Akcji serii F ustalono na 2,48 zł. 

Po podjęciu uchwały została przeprowadzona emisja akcji serii F, która została zakończona dnia 10 kwietnia 2017 r. 
(umowy zostały podpisane w dwóch turach, pierwsza w dniach 29-30 marca 2017 r., druga w dniu 6 kwietnia 2017 r.). 
Środki pieniężne z podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii F wpłynęły na rachunek Emitenta w dniu 12 kwietnia 
2017 r., co pozwoliło na wypełnienie warunków umowy kredytowej określonych w umowie zmieniającej nr 8 z dnia 21 
marca 2017 r. W dniu 19 kwietnia 2017 r. został złożony do KRS wniosek o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału w 
wyniku emisji akcji serii F. W dniu 30 maja 2017 r. Emitent otrzymał decyzję KRS w sprawie rejestracji podwyższenia. W 
dniu 1 czerwca 2017 r. zostały złożone dokumenty do KDPW w sprawie rejestracji akcji oraz dopuszczenia do obrotu. 

Do dnia niniejszego prospektu Emitent nie zalega z żadnymi płatnościami zarówno rat kapitałowych jak również rat 
odsetkowych wynikających z umów kredytowych. Emitent jest również w trakcie rozmów z bankiem mających na celu 
przedłużenie umów finansowania bieżącego. Umowy na finansowanie bieżące są zawarte do dnia 4 września 2017 roku i 
Emitent prowadzi rozmowy w celu przedłużenia ich obowiązywania na okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy. 

6.4. Podsumowanie podstawowych informacji dotyczących uzależnienia Emitenta od patentów lub 
licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych, albo od nowych procesów 
produkcyjnych 

Z zastrzeżeniem umowy kredytu z dnia 4 września 2012 r. zawartej z mBank S.A., Emitent nie jest uzależniony od patentów 

lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych, albo od nowych procesów produkcyjnych. 

Uzależniający charakter umowy kredytowej zawartej w dniu 4 września 2012 r. polega na tym, że jest to jedyne istotne 

zewnętrzne źródło finansowania inwestycji oraz działalności bieżącej Emitenta. Brak realizacji warunków zawartej umowy 

może spowodować w skrajnym przypadku, ryzyko wypowiedzenia tej umowy i konieczność pozyskania finansowania w 

krótkim okresie czasu, co w obecnej pogorszonej sytuacji finansowej Emitenta jest trudne. 

Emitent nie jest stroną umów istotnych, zawieranych w zwykłym toku działalności, których wartość przekracza 10% 

kapitałów własnych Emitenta, tj., kwotę 7 345 800 zł. 

6.5. Założenia wszelkich stwierdzeń, oświadczeń lub komunikatów Emitenta dotyczących jego pozycji 
konkurencyjnej 

Wszelkie oświadczenia dotyczące potencjalnej pozycji konkurencyjnej Emitenta przedstawione w Prospekcie oparte są na 
najlepszej wiedzy Zarządu Emitenta, jak również na danych dotyczących rynków, na których działa Emitent, pochodzących 
z ogólnodostępnych publikacji prasowych, danych statystycznych oraz wszelkich innych powszechnie dostępnych 
informacji umożliwiających dokonywanie porównań rynkowych. Należy podkreślić, że dane te mogą być obarczone 
błędem.  
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Źródła informacji od osób trzecich wykorzystanych w Prospekcie zostały wskazane w pkt. 18 Dokumentu Rejestracyjnego 
Prospektu. 

7. Struktura organizacyjna 

7.1. Opis grupy kapitałowej Emitenta oraz miejsca Emitenta w tej grupie 

Na Datę Prospektu Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.  

8. Środki trwałe 

8.1. Istniejące lub planowane znaczące rzeczowe aktywa trwałe  

Posiadanymi przez Emitenta środkami trwałymi istotnymi dla prowadzonej przez niego działalności (jednostkowa wartość 
przekraczająca 10% kapitałów własnych) są: hala produkcyjna w Kolonii Prawiedniki, powierzchnia zabudowy 6 311 m2, 
nr obiektu 101-000010 o wartości netto 10 939 zł na 31 maja 2017 r. oraz budynek produkcyjno-socjalno-biurowy w 
Człuchowie, powierzchnia zabudowy 16 062,77 m2, nr księgi wieczystej SL1Z/00008860/6 i SL1Z/00029850/6 o wartości 
netto 17.651 tys. zł na 31 maja 2017 r. 

Poniżej przedstawiono informację na temat rzeczowych aktywów trwałych, według wartości księgowej, posiadanych przez 
Emitenta na dzień 31 maja  2017 r. 

Księgowa wartość netto środka trwałego to księgowa wartość początkowa środka trwałego (w cenie nabycia lub w koszcie 
wytworzenia) pomniejszona o umorzenie odzwierciedlające zużycie środka trwałego. 

 

L.p. Rzeczowe aktywa trwałe Wartość (tys. zł) 

1. Środki trwałe  96 965 

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 5 515 

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 42 520 

c) urządzenia techniczne i maszyny 44 902 

d) środki transportu 1 526 

e) inne środki trwałe 2 502 

2. Środki trwałe w budowie 
1 431 

 

Razem 98 396 

Źródło: Emitent 
 
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) znajdują się pod halami produkcyjnymi i budynkami biurowymi. 

Obiekty inżynieryjne zapewniają warunki do prowadzenia działalności produkcyjnej.  

Urządzenia i maszyny stanowią środki trwałe, z których udziałem odbywają się procesy produkcji.  

Na kategorię środki transportu składają się samochody i pozostałe konieczne do przemieszczania ludzi i przedmiotów. 

Na kategorię inne środki trwałe składają się narzędzia, wyposażenie, aparaty, przyrządy specjalistyczne, sprzęt 
laboratoryjny i biurowy. 
 
Na dzień 31 maja 2017 r. większość środków trwałych jest finansowana środkami własnymi, poza samochodami 
osobowymi, których zakup został sfinansowany w ramach leasingu finansowego (zobowiązanie na dzień 31 maja 2017 
wynosi 193 tys. zł). 
 
Podział na środki trwałe podstawowe oraz pomocnicze przedstawia poniższa tabela. 

Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe podstawowe  
Środki trwałe 
pomocnicze 

Grunty własne (w tym prawo użytkowania 
wieczystego gruntu)  - 5 515 

Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej 

29 710 12 810 

Urządzenia techniczne i maszyny 42 681 2 221 
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Środki transportu 349 1 177 

Inne środki trwałe 1 704 799 

Razem 74 444 22 521 

Źródło: Emitent 

Spółka zobowiązała się ustanowić na rzecz mBank S.A. zastaw rejestrowy, o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia, 
na zbiorze wszelkich rzeczy ruchomych i zbywalnych praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki do 
najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 90.873.024,60 zł. Zastaw zabezpiecza istniejące lub przyszłe wierzytelności 
banku wynikające z zawartej przez Spółkę z mBank S.A. umowy kredytu. 

Istotne planowane przez Emitenta aktywa trwałe, co do których Emitent zaciągnął wiążące zobowiązania na Datę 
Prospektu wynoszą ok. 0,1 mln zł, z czego największą pozycją jest zobowiązanie z tytułu zakupu form do produkcji żerdzi 
wirowanych w Ostrowie Wielkopolskim. 

W 2017 r. Spółka planuje zakupić środki trwałe związane z prowadzonym obecnie projektem rozwojowo - badawczym, 
którego rezultatem będzie wprowadzenie nowego produktu do produkcji. Ponadto, planowane są wydatki odtworzeniowe. 
W związku z ograniczeniami narzuconymi przez umowę kredytową z mBank opisaną w pkt 22 Prospektu, Spółka może 
ponieść w  2017 r. nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w kwocie nie wyższej niż 5,8 mln zł. 

 

Nieruchomości Emitenta 

Poniżej przedstawiono zestawienie znaczących nieruchomości Emitenta. 

Emitent na Datę Prospektu nie planuje nabycia nowych znaczących aktywów trwałych w postaci prawa własności 

nieruchomości lub użytkowania wieczystego. 

Znaczące nieruchomości Emitenta 

Lp. Miejscowość Pow. 
(m2) 

Księga wieczysta Tytuł prawny Numer 
działki 

Przeznaczenie 
nieruchomości 

1. Człuchów 22.982 SL1Z/00008860/6 użytkowanie 
wieczyste 

4/4 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

4/5 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

12/2 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

12/4 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

12/6 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

2. Człuchów 12.409 SL1Z/00013987/0 użytkowanie 
wieczyste 

18/38 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

19/1 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

19/3 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

24/1 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

3. Człuchów 5.360 SL1Z/00029850/6 użytkowanie 
wieczyste 

12/11 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

19/2 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 
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4. Ciechów 15.932 WR1S/00016412/3 użytkowanie 
wieczyste 

375/2 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

375/3 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

375/4 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

379/81 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

379/118 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

379/119 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

379/120 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

379/121 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

379/122 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

5. Ciechów 1.967 WR1S/00041317/1 użytkowanie 
wieczyste 

379/117 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

6. Ciechów 43.308 WR1S/00041318/8 użytkowanie 
wieczyste 

379/115 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

7. Kolonia 
Prawiedniki 

26.800 LU1I/00098755/8 własność 88/2 Własność działki gruntu 

88/3 Własność działki gruntu 

89/3 Własność działki gruntu 

89/5 Własność działki gruntu 

91 Własność działki gruntu 

92 Własność działki gruntu 

96/5 Własność działki gruntu 

97/4 Własność działki gruntu 

97/6 Własność działki gruntu 

98/4 Własność działki gruntu 

98/6 Własność działki gruntu 

8. Kolonia 
Prawiedniki 

2.700 LU1I/00132094/7 własność 96/3 Własność działki gruntu 

9. Kolonia 
Prawiedniki 

3.796 LU1I/00183246/0 własność 99/2 Własność działki gruntu 
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10. Ostrów 
Wielkopolski 

9.865 KZ1W/0060858/5 użytkowanie 
wieczyste 

39/12 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

89 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

90 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

11. Ostrów 
Wielkopolski 

54.209 KZ1W/00062719/3 użytkowanie 
wieczyste 

17/1 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

24/14 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

25/13 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

39/11 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

39/14 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

39/15  

39/16 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

39/18 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

75 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

76 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

77 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

79 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

80 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

83 z 
obrębu 
0051 

Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

83 z 
obrębu 
0167 

Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

86 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

87 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 
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88 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

91 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

92 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

93 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

95 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

96 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

97 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

98 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

99 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

100 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

101 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

102 Działka gruntu w użytkowaniu 
wieczystym 

12. Kolonia 
Prawiedniki 

5.300 LU1S/00007536/2 własność 101/1 Własność działki gruntu 

13. Kolonia 
Prawiedniki 

2.269 LU1S/00016832/3 własność 89/25 Własność działki gruntu 

89/27 Własność działki gruntu 

14. Kolonia 
Prawiedniki 

3.900 LU1I/00071496/9 własność 103 

  

Własność działki gruntu 

15. Kolonia 
Prawiedniki 

3.100 LU1I/00046618/7 własność 100/4 Własność działki gruntu 

16. Piła 18.638  PO1I/00005475/2 użytkowanie 
wieczyste  

44/7 Nieruchomość w procesie 
sprzedaży 

44/8 

44/9 

44/10 

Źródło: Emitent 
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8.2. Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na 
wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych 

Prowadzona przez Emitenta działalność produkcyjna, jako ingerująca w środowisko naturalne podlega restrykcjom 
wynikającym z przepisów z zakresu ochrony środowiska. Korzystając ze środowiska, w szczególności poprzez 
wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, emisję gazów i pyłów do powietrza oraz emisję 
ścieków, Emitent musi stosować się między innymi do przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 519), Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2016 poz. 1987), Ustawy z 
dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. 2017 poz. 286), 
Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2016 poz. 1863), 
Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469), Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe 
(Dz.U. 2014 poz. 1512) oraz do wszelkich aktów wykonawczych wydanych na podstawie wskazanych ustaw.  
W związku z prowadzoną działalnością Emitent jest zobowiązany do posiadania ważnych decyzji administracyjnych, takich 
jak Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, Pozwolenie na przetwarzanie odpadów, Pozwolenie na emisję gazów i pyłów 
do powietrza, Pozwolenie na pobór wody, a także Pozwoleń wodnoprawnych na wykonywanie zamierzeń objętych 
obowiązkiem uzyskania decyzji na podstawie art. 122 Ustawy Prawo wodne.  

Dodatkowo, Emitent ma obowiązek stosować się do szczególnych wymagań nałożonych na podmioty prowadzące 
działalność ingerującą w środowisko. Do wymagań tych należy głównie: obowiązek sprawozdawczości do Urzędu 
Marszałkowskiego z gospodarczego korzystania ze środowiska; ewidencja odpadów wraz ze sprawozdawczością do 
Urzędu Marszałkowskiego; ewidencja opakowań wraz ze sprawozdawczością; dokonywanie przeglądu instalacji objętych 
pozwoleniami (instalacje technologiczne, instalacje pomocnicze – ściekowa); logistyka odpadów; przeglądy i badania 
jakości funkcjonowania urządzeń wodno-ściekowych; ewidencja emisji i raportowanie do KOBIZE.  Wymogi i ograniczenia 
związane z ochroną środowiska są również określane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  

Konieczność przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska może mieć wpływ na wykorzystanie przez Emitenta 
rzeczowych aktywów trwałych. 

9. Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej 

9.1. Sytuacja finansowa 

Poniższe omówienie i analiza danych finansowych Emitenta opierają się na zbadanych rocznych historycznych 
sprawozdaniach finansowych za lata 2015-2016 oraz niepodlegającemu badaniu ani przeglądowi śródrocznemu 
skróconemu sprawozdaniu finansowemu za okres pierwszego kwartału 2017 r. i przedstawiają informacje, które zdaniem 
Emitenta są istotne w celu dokonania oceny i zrozumienia sytuacji finansowej i wyników działalności Emitenta w 
poprzednich latach. Omówienie to należy analizować łącznie z wybranymi historycznymi informacjami finansowymi i 
dołączonymi do nich informacjami dodatkowymi, a także innymi informacjami finansowymi zawartymi w pozostałych 
częściach Prospektu. 

Przegląd sytuacji finansowej Emitenta został sporządzony na podstawie zbadanych historycznych informacji finansowych 
Emitenta za okresy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wraz z danymi porównawczymi za okres od 1 stycznia 
2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz niepodlegającego badaniu ani przeglądowi śródrocznemu skróconemu sprawozdaniu 
finansowemu za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. wraz z danymi porównawczymi za okres od 1 stycznia 
2016 r. do 31 marca 2016 r, sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
oraz interpretacjami wydanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zatwierdzonymi przez Unię 
Europejską, na mocy Rozporządzenia w sprawie MSSF (Komisja Europejska 1606/2002). 

W sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016 ze względu na wprowadzone korekty błędu oraz zmianę prezentacji 
pozycji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej (opisaną szczegółowo w nocie nr 5 do sprawozdania finansowego za rok 
2016, opublikowanego w systemie ESPI w dniu 21 marca 2017r.) dokonano również przekształcenia w sprawozdaniu za 
rok obrotowy 2015 w celu zapewnienia porównywalności danych. 

Poniżej przedstawiono skrócony opis dokonanej korekty błędów oraz zmiany polityki rachunkowości w sprawozdaniu 
finansowym za 2016 r. Szczegółowy opis oraz wpływ dokonanych korekt i zmian na poszczególne pozycje sprawozdania 
z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz sprawozdania z sytuacji finansowej 
Emitenta na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia nota nr 5 do sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2016.  

Nr 

korekty 

Rodzaj 

zmiany 

 

Opis korekty błędów i zmiany polityki rachunkowości 

1 Korekta błędu 

Korekta odpisu aktualizującego wartość zapasów zakupionych od spółki zależnej w roku 

2015. W wyniku transakcji sprzedaży zapasów miedzy spółkami Radpol S.A. oraz FINPOL 

Rohr sp. z o.o. w wyniku finansowym zostało ujęte rozwiązanie odpisu aktualizującego 

zapasy oraz nie został utworzony odpis aktualizujący na zapasy objęte tą transakcją w 

wartościach zgodnych z polityką rachunkowości Radpol S.A (spółka przejmująca). Łączna 



 

RADPOL S.A. Prospekt Emisyjny 66 

kwota utworzonego odpisu wynosi 612 tys. złotych. Efekt podatkowy korekty wynosi 116 

tys. złotych, łączny wpływ na wynik z lat ubiegłych 496 tys. złotych. 

2 Korekta błędu 

Utworzenie rezerwy na potencjalne zwroty - wyrobów i towarów ze skutkiem na dzień 31 

grudnia  2015 r. w wysokości minus 123 tys. złotych i na dzień 1 stycznia 2015 r. w 

wysokości minus 56 tys. złotych. 

3 Korekta błędu 

Odpis aktualizujący wartości niematerialne - koszty prac rozwojowych, które nie przyniosły 

Spółce korzyści - kwota 48 tys. złotych. Wpływ na wynik lat ubiegłych z efektem podatkowym 

wynosi 39 tys. złotych. 

4 Korekta błędu 
Amortyzacja nakładów na ochronę patentu w wysokości 42 tys. złotych, wpływ na wynik z 

lat ubiegłych wynosi 23 tys. złotych. 

5 

Korekta błędu, 

zmiana 

prezentacji  

Amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntu. Wpływ na wynik z lat ubiegłych na 

dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi - 919 tys. złotych i na dzień 1 stycznia 2015 r. – 881 tys. 

złotych. Ponadto zmiana prezentacji – przeniesienie do osobnej pozycji w aktywach. 

6 Korekta błędu 

Korekta wartości niematerialnych o projekty związane z pracami badawczymi – spisanie 

praz badawczych w wysokości 166 tys. złotych i know how organizacyjnego w wysokości 

111 tys. złotych. 

7 Korekta błędu 
Korekta podatku odroczonego wynikająca z błędnej wartości podatkowej środków trwałych, 

wpływ na wynik finansowy plus 414 tys. złotych. 

8 
Zmiana 

prezentacji 

Korekta prezentacyjna kosztów utrzymania magazynów wyrobów gotowych, kosztów 

administracji lokalizacji Spółki, kosztów PFRON, ubezpieczenia, podatku od nieruchomości 

- korekta zmniejszająca koszty ogólnego Zarządu o kwotę 5 378 tys. złotych i zwiększająca 

koszty poszczególnych wydziałów o 1 406 tys. złotych i koszty sprzedaży o 3 972 tys. 

złotych – bez wpływu na wynik i kapitały.  

9 
Zmiana 

prezentacji 

Prezentacja netto rozrachunków z tytułu VAT w kwocie 1.356 tys. złotych na dzień 31 

grudnia 2015 r. i 698 tys. złotych na dzień 1 stycznia 2015 r. - bez wpływu na wyniki z lat 

ubiegłych. 

10 
Zmiana 

prezentacji 

Prezentacja w kwotach netto odpisów aktualizujących, refaktur kosztów i różnic 

inwentaryzacyjnych - bez wpływu na wyniki z lat ubiegłych 

11 Korekta błędu 
Rozpoznanie zakupionych towarów na warunkach CIF na dzień 31 grudnia 2015 r. - bez 

wpływu na wyniki z lat ubiegłych. 

12 
Zmiana 

prezentacji 

Prezentacja netto aktywów i zobowiązań dotyczących ZFŚS - bez wpływu na wyniki z lat 

ubiegłych. 

13 
Zmiana 

prezentacji 

Zmiana prezentacji premii zakupowych, sprzedażowych innych rozliczeń 

międzyokresowych rezerw i przychodów przyszłych okresów; bez wpływu na wyniki z lat 

ubiegłych. 

14 
Zmiana 

prezentacji 

Prezentacja netto aktywów odroczonych i rezerw na podatek odroczony – zmniejszenie obu 

kwot o  2 071 tys. złotych na dzień 31 grudnia 2015 r. i o 1 577 tys. złotych na dzień 1 

stycznia 2015 r.; bez wpływu na wyniki z lat ubiegłych. 

15 Korekta błędu 

Odpis aktualizujący wartość firmy z tyt. utraty jej wartości na dzień 31 grudnia 2015 r. w 

wysokości 12 044 tys. złotych. Wartość firmy powstała w wyniku nabycia udziałów spółki 

WIRBET S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim*. 

16 Korekta błędu 

Rezerwa z tytułu utylizacji odpadów produkcyjnych powstałych w latach ubiegłych  na łączną 

kwotę 650 tys. złotych ze skutkiem za wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2015 r. w 

wysokości minus 527 tys. złotych i na dzień 1 stycznia 2015 r. w wysokości minus 411 tys. 

złotych**. 

17 

Zmiana 

prezentacji, 

korekta błędu 

Zmiana prezentacji kapitału powstałego z przeszacowania majątku spółek zależnych przed 

połączeniem, przeszacowanie w związku przejściem na MSSF, 3 870 tys. zł na dzień 31 

grudnia 2015 r. (3 450 tys. złotych na 1 stycznia 2015 r.), wpływ na wynik finansowy zero 
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złotych;  a także korekta błędu rachunkowego dot. innych całkowitych dochodów w wys. +67 

tys. złotych.  

 
Źródło: Emitent 
 

Ze względu na dokonane korekty błędów i zmiany prezentacji w sprawozdaniu finansowym za 2016 r. oraz danych 
porównywalnych za 2015 r., w pkt 9 i pkt 10 Prospektu przedstawiono dodatkowo wyliczenia wszelkich wskaźników za rok 
2015 również według danych pochodzących z przekształconego sprawozdania finansowego za 2015 r. 

W śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. dokonane 

zostały zmiany prezentacji i korekty błędów za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r. (opisane 
szczegółowo w nocie nr 13 do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres pierwszego 
kwartału 2017, opublikowanego w systemie ESPI w dniu 11 maja 2017r.) w celu zapewnienia porównywalności 

danych. Poniżej przedstawiono opis korekty błędów i zmiany polityki rachunkowości: 

Nr 
korekty 

Rodzaj 
zmiany 

 

Opis korekty błędów i zmiany polityki rachunkowości 

 

1 Korekta błędu 

Korekta odpisu aktualizującego wartość zapasów:  

1a) Korekta bilansu otwarcia roku 2016 wynosiła 612 tys. złotych minus efekt podatkowy 
w wys. 116 tys. złotych, łączny wpływ na wynik z lat ubiegłych 496 tys. złotych. 

1b) Korekta wyniku pierwszego kwartału 2016 r. wyniosła minus 275 tys. złotych, efekt 
podatkowy 52 tys. złotych, łączny wpływ na wynik finansowy pierwszego kwartału 2016 r. 
wyniósł minus 223 tys. złotych.   

 

2 Korekta błędu 
Utworzenie rezerwy na potencjalne zwroty wyrobów i towarów ze skutkiem na dzień 31 
grudnia 2015 r. w wysokości minus 123 tys. złotych i na dzień 1 stycznia 2016 r. w wysokości 
minus 56 tys. złotych. 

3 Korekta błędu 
Odpis aktualizujący wartości niematerialne - koszty prac rozwojowych, które nie przyniosły 
Spółce korzyści - kwota 48 tys. złotych. Wpływ na wynik lat ubiegłych z efektem podatkowym 
wynosi 39 tys. złotych. 

4 Korekta błędu 
Amortyzacja nakładów na ochronę patentu w wysokości 42 tys. złotych, wpływ na wynik z 
lat ubiegłych wynosi 23 tys. złotych. 

5 
Korekta błędu, 
zmiana 
prezentacji  

Amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntu. Wpływ na wynik z lat ubiegłych na 
dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi minus 919 tys. złotych i za okres zakończony 31 marca 
2016 r. minus 10 tys. złotych. 

6 Korekta błędu 
Korekta wartości niematerialnych o spisanie projektu związanego z know how 
organizacyjnym w wys. 110 tys. złotych, wpływ na wynik pierwszego kwartału 2016 r. minus 
89 tys. złotych. 

7 Korekta błędu 
Korekta podatku odroczonego wynikająca z błędnej wartości podatkowej środków trwałych, 
wpływ na niepodzielony wynik finansowy plus 414 tys. złotych. 

8 
Zmiana 
prezentacji 

Korekta prezentacyjna kosztów utrzymania magazynów wyrobów gotowych, kosztów 
administracji lokalizacji Spółki, kosztów PFRON, ubezpieczenia, podatku od nieruchomości 
- korekta zmniejszająca koszty ogólnego zarządu o kwotę 1 096 tys. złotych i zwiększająca 
koszty poszczególnych wydziałów o 378 tys. złotych i koszty sprzedaży o 718 tys. złotych – 
bez wpływu na wynik finansowy i kapitały.  

9 
Zmiana 
prezentacji 

Prezentacja netto rozrachunków z tytułu VAT w kwocie 2.802 tys. złotych na dzień 31 marca 
2016 r. - bez wpływu na wyniki z lat ubiegłych. 

10 
Zmiana 
prezentacji 

Prezentacja w kwotach netto odpisów aktualizujących, refaktur kosztów i różnic 
inwentaryzacyjnych  w wys. 43 tys. złotych - bez wpływu na wynik finansowy. 
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11 Korekta błędu 
Rozpoznanie zakupionych towarów na warunkach FOB na dzień 31 marca 2016 r. w wys. 
1 039 tys. złotych. - bez wpływu na wynik finansowy. 

12 
Zmiana 
prezentacji 

Prezentacja netto aktywów i zobowiązań dotyczących ZFŚS - bez wpływu na wynik 
finansowy. 

13 
Zmiana 
prezentacji 

Zmiana prezentacji premii zakupowych, sprzedażowych innych rozliczeń 
międzyokresowych rezerw i przychodów przyszłych okresów - bez wpływu na wynik 
finansowy. 

14 
Zmiana 
prezentacji 

Prezentacja netto aktywów odroczonych i rezerw na podatek odroczony – zmniejszenie obu 
kwot o 2 038 tys. złotych na dzień 31 marca 2016 r.; bez wpływu na wynik finansowy. 

15 Korekta błędu 
Odpis aktualizujący wartość firmy z tyt. utraty jej wartości na dzień 31 grudnia 2015 r. 
w wysokości 12 045 tys. złotych. Wpływ na dane prezentowane w niniejszym sprawozdaniu 
to korekta kapitałów oraz wartości firmy w danych na dzień 31 marca 2016 r. 

16 Korekta błędu 
Rezerwa z tytułu utylizacji odpadów produkcyjnych powstałych w latach ubiegłych na łączną 
kwotę 650 tys. złotych. Wpływ na dane prezentowane w niniejszym sprawozdaniu to korekta 
kapitałów oraz wartości rezerw w danych na dzień 31 marca 2016 r. 

17 
Zmiana 
prezentacji, 
korekta błędu 

Zmiana prezentacji kapitału powstałego z przeszacowania majątku spółek zależnych przed 
połączeniem w wys. 3 870 tys. złotych na dzień 31 marca 2016 r., przeszacowanie w 
związku przejściem na MSSF, brak wpływu na wynik finansowy; a także korekta błędu 
rachunkowego dot. innych całkowitych dochodów w wys. +11 tys. złotych. 

18 Korekta błędu 
Korekta przychodów ze sprzedaży o minus 544 tys. złotych (współmierność kosztów 
i przychodów). 

Źródło: Emitent 

 

Ponadto należy mieć na uwadze, że dokonane w 2015 r. połączenie Emitenta jako spółki przejmującej ze spółką zależną 
FINPOL ROHR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmowaną nastąpiło na podstawie art. 492 par. 1 pkt 1 
Ksh, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, w trybie art. 515 par. 1 Ksh, bez 
podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, z uwagi na fakt, że spółka przejmująca była właścicielem 100% 
udziałów spółki przejmowanej. W efekcie w ramach połączenia nie zostały wydane akcje spółki przejmującej udziałowcowi 
spółki przejmowanej. W dniu 31 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Emitenta ze spółką zależną FINPOL 
ROHR Sp. z o.o.  

Emitent nie jest spółką dominującą wobec innych podmiotów. Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych. 

Emitent zapoznał się z wytycznymi ESMA „Alternatywne pomiary wyników” (05/10/2015 | ESMA/2015/14/15pl) jakie weszły 
w życie z dniem 03.07.2016 r. Emitent dokonał przeglądu dotychczasowej treści prospektu emisyjnego pod kątem 
zamieszczonych w nim tzw. alternatywnych pomiarów ryzyka (dalej: APM), rozumianych jako pomiarów finansowych 
historycznej lub przyszłej efektywności finansowej, wielkości ekonomicznych i wskaźników finansowych 
zaprezentowanych i opisanych przez Emitenta nie znajdujących odzwierciedlenia w obowiązujących standardach 
rachunkowości MSR/MSSF i nie mających zastosowania w ramach sprawozdawczości finansowej.  

Po zidentyfikowaniu APM, następnie dokonano przeglądu i zmian w treści prospektu pod kątem czytelnego ich oznaczenia, 
przedstawienia sposobu kalkulacji, zaprezentowania oraz zapewnienia porównywalności. Jako APM w punkcie 9 i 10 
Rozdziału III – Dokument Rejestracyjny Prospektu zostały zidentyfikowane: 

 EBIT 

 EBITDA 

 Wskaźnik dług netto/EBITDA 

 Wskaźniki rotacji 

 wskaźniki rentowności 

 wskaźniki struktury finansowania 

 wskaźniki płynności 

 wskaźniki zadłużenia. 

Szczegółowe definicje zastosowanych wskaźników APM przedstawia Załącznik nr 8 
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9.1.1. Wskaźniki charakteryzujące efektywność działalności gospodarczej i zdolność regulowania zobowiązań 
Emitenta  

Poniższa tabela przedstawia wybrane dane finansowe Emitenta: 

tys. zł  1Q2017 
1Q2016 

przekształcone 
2016 

2015 
przekształcone 

2015 

Przychody ze sprzedaży netto 27 455 30 222 143 464 191 825 191 908 

Zysk brutto na sprzedaży 4 455 5 623 26 001 40 345 41 838 

Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) -1 523 -1 489 -7 377 -6 867 6 382 

Zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA*) 734 710 1 632 3 275 16 482 

Zysk brutto -1 899 -2 015 -10 646 -10 155 3 094 

Zysk netto -2 250 -2 488 -8 464 -10 254 2 392 

Zysk netto na akcję (EPS) -0,09 -0,10 -0,33 -0,40 0,09 

Źródło: Emitent 
*) EBITDA jest to zysk z działalności operacyjnej (EBIT) powiększony o amortyzację w danym okresie 

Zaprezentowane i omówione w niniejszym punkcie Prospektu wskaźniki rentowności, zadłużenia oraz EBIT i EBITDA są 

wielkościami ekonomicznymi jakie nie znajdują odzwierciedlenia w obowiązujących standardach rachunkowości 

MSR/MSSF i nie mają zastosowania w ramach sprawozdawczości finansowej. W związku z tym w opinii Zarządu Emitenta 

stanowią one tzw. alternatywne pomiary wyników (APM). Definicje obliczeniowe wskaźników przedstawiono poniżej. 

Wyliczone wartości APM dotyczą przeszłych okresów sprawozdawczych wskazanych w nagłówku tabeli. 

Poniższa tabela przedstawia wskaźniki charakteryzujące efektywność działalności gospodarczej i zdolność regulowania 
zobowiązań Emitenta: 

 1Q2017 
1Q2016 

przekształcone 
2016 

2015 
przekształcone 

2015 

Rentowność sprzedaży brutto 16,1% 18,5% 18,1% 21,0% 21,8% 

Rentowność działalności operacyjnej (EBIT) -5,5% -4,9% -5,1% -3,6% 3,3% 

Rentowność EBITDA 2,7% 2,3% 1,1% 1,7% 8,6% 

Rentowność netto -8,1% -8,2% -5,9% -5,3% 1,2% 

Rentowność kapitałów własnych (ROE) -3,1% -3,1% -11,5% -12,6% 2,5% 

Rentowność aktywów (ROA) -2,2% -2,2% -8% -9,0% 1,1% 

Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 131,0% 133,6% 113,5% 136,5% 120,1% 

Źródło: Emitent 
 
Zaprezentowane i omówione w niniejszym punkcie Prospektu wskaźniki rentowności, zadłużenia oraz EBIT i EBITDA są 

wielkościami ekonomicznymi jakie nie znajdują odzwierciedlenia w obowiązujących standardach rachunkowości 

MSR/MSSF i nie mają zastosowania w ramach sprawozdawczości finansowej. W związku z tym w opinii Zarządu Emitenta 

stanowią one tzw. alternatywne pomiary wyników (APM). Definicje obliczeniowe wskaźników przedstawiono poniżej. 

Wyliczone wartości APM dotyczą przeszłych okresów sprawozdawczych wskazanych w nagłówku tabeli. 

Algorytm obliczania wskaźników: 
Rentowność kapitałów własnych 
(ROE) 

= 
zysk netto za okres ostatnich 3 lub 12 miesięcy 
stan kapitałów własnych na koniec okresu 

Rentowność aktywów (ROA) = 
zysk netto za okres ostatnich 3 lub 12 miesięcy 
stan aktywów na koniec okresu 

Rentowność sprzedaży brutto = 
zysk brutto na sprzedaży w okresie ostatnich 3 lub 12 miesięcy  
przychody ze sprzedaży w okresie 

Rentowność operacyjna (EBIT) = 
zysk na działalności operacyjnej w okresie ostatnich 3 lub 12 miesięcy 
przychody ze sprzedaży w okresie 

Rentowność EBITDA = 
zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja w okresie ostatnich 3 lub 12 miesięcy 
przychody ze sprzedaży w okresie 

Rentowność netto = 
zysk netto w okresie ostatnich 3 lub 12 miesięcy  
przychody ze sprzedaży w okresie 

Wskaźnik zadłużenia kapitałów 
własnych 

= 
stan zobowiązań ogółem na koniec okresu 
stan kapitałów własnych na koniec okresu 
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9.1.2. Sytuacja finansowa Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, jej zmiany i wynik na działalności operacyjnej oraz 
opis przyczyn istotnych zmian w zakresie koniecznym do zrozumienia i oceny działalności Emitenta jako całości  

9.1.2.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 

Wybrane dane ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat: 

Rachunek zysków i strat 1Q2017 
1Q2016 

przekształcone 
2016 

2015 
przekształcone 2015 

Przychody ze sprzedaży  27 455 30 222 142 385 191 065 191 908 

Pozostałe przychody  155 181 1 079 760 0 

Koszt własny sprzedaży 23 155 24 780 117 463 151 480 150 070 

Zysk (strata) brutto na sprzedaży 4 455 5 623 26 001 40 345 41 838 

Koszty sprzedaży 3 372 3 530 15 993 18 781 14 809 

Koszty ogólnego zarządu 2 791 2 612 11 676 13 510 18 850 

Zysk (strata) na sprzedaży -1 708 -519 -1 668 8 054 8 179 

Pozostałe przychody operacyjne 285 113 461 1 084 4 821 

Pozostałe koszty operacyjne 100 1 083 6 170 16 005 6 618 

Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej 

-1 523 -1 489 -7 377 -6 867 6 382 

Przychody finansowe 347 8 4 85 85 

Koszty finansowe 723 624 3 273 3 373 3 373 

Zysk (strata) przed 
opodatkowaniem 

-1 899 -2 105 -10 646 -10 155 3 094 

Podatek dochodowy 351 383 -2 182 99 702 

Zysk (strata) netto -2 250 -2 488 -8 464 -10 254 2 392 

Liczba akcji (szt.) 25 434 542 25 434 542 25 434 542 25 434 542 25 434 542 

Zysk na akcję (EPS) zł -0,09 -0,10 -0,33 -0,40 0,09 

Źródło: Emitent 
 

W 2015 r. przychody ze sprzedaży Emitenta wyniosły 191 065 tys. zł co oznaczało spadek o -7% w porównaniu do 2014 
r. Spadek koszów wytworzenia produkcji sprzedanej w 2015 r. wobec 2014 r. wyniósł -2,8% co było to przyczyną spadku 
marży brutto na sprzedaży do 21,0%. Udział kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu w przychodach w 2015 r. 
wyniósł 16,9% . 

Na spadek przychodów ze sprzedaży wpływ miał przede wszystkim spadek sprzedaży wyrobów z porcelany 
elektrotechnicznej, systemów ciepłowniczych oraz systemów rurowych z polietylenu (PE) i polipropylenu (PP). Jedną z 
przyczyn spadków sprzedaży były duże wahania cen surowców w 2015 r.  

 

W strukturze kosztów operacyjnych Emitenta dominującą pozycję stanowią koszty materiałów i energii – w 2015 r. 
odpowiednio 50,2%. Na pozostałe przychody operacyjne w 2015 r. złożyły się przede wszystkim nadwyżki majątku 
obrotowego (271 tys. zł) oraz przychody ze sprzedaży refakturowanej i pozostałej sprzedaży (314 tys. zł). 

Poniższa tabela przedstawia strukturę kosztów działalności operacyjnej Emitenta: 

tys. zł  1Q17 
1Q16 

przekształcone 
2016 

2015 
przekształcone 

2015 

Amortyzacja 2 257 2 199 9 009 10 142 10 100 

Zużycie materiałów i energii 18 193 17 853 76 859 96 674 96 674 

Usługi obce 2 382 3 218 14 353 19 188 19 188 

Podatki i opłaty 461 436 1 874 2 020 2 020 

Wynagrodzenia 5 785 5 816 23 699 27 523 27 523 
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Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 

1 245 1 257 5 543 6 308 6 308 

Pozostałe koszty rodzajowe 165 170 568 747 747 

Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów 

1 828 2 101 9 064 29 789 29 789 

Suma kosztów wg rodzajów 32 316 33 050 140 969 192 391 192 349 

Źródło: Emitent 
 

Ponadto na niekorzystne wyniki 2015 r. wpłynęły również zdarzenia jednorazowe, m.in. odpis aktualizujący wartości firmy 
w kwocie 12.044 tys. zł (korekta bilansu otwarcia) majątku trwałego w kwocie 850 tys. zł (dotyczący zakładu Emitenta w 
Pile, przeznaczonego do sprzedaży). Łączna wartość odpisów aktualizacyjnych w 2015 r. wyniosła 13 444 tys. zł (w tym 
odpis wartości firmy w kwocie 12 044 tys. zł, powstałej w wyniku nabycia przez Emitenta udziałów w spółce WIRBET SA). 
Poza odpisami aktualizacyjnymi, w strukturze pozostałych kosztów operacyjnych Emitenta w 2015 r. dominują koszty 
likwidacji majątku obrotowego w wysokości 421 tys. zł oraz pozostałe zdarzenia jednorazowe związane z poniesionymi 
kosztami przeniesienia produkcji z Warszawy do Kolonii Prawiedniki k/Lublina (zakład FINPOL ROHR) w kwocie 1 133 
tys. zł. Celem przeniesienia zakładu było wykorzystanie długoterminowych inwestycji związanych z rozbudową zakładu w 
Kolonii Prawiedniki. Ponadto około 574 tys. zł wyniosły dodatkowe koszty wynagrodzeń pracowników ze względu na 
uruchamianie produkcji jak również pozostałe koszty restrukturyzacji zatrudnienia, które wyniosły około 524 tys. zł.  

W 2015 r. Emitent poniósł stratę na działalności operacyjnej w wysokości -6 867 tys. zł.  

Emitent w 2015 r. osiągnął  nieznaczne przychody finansowe w kwocie 85 tys. z czego 82 tys. zł z tytułu odsetek. W 
przypadku kosztów finansowych w 2015 r. dominują odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie  2 161 tys. zł. Ponadto na 
pozostałe koszty finansowe składają się głównie koszty finansowe z tytułu rozliczenia transakcji zabezpieczającej IRS 
(swap stopy procentowej) w wysokości 492 tys. zł oraz nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi (498 tys. zł). 

W 2015 r. Emitent poniósł stratę netto w wysokości  -10 254 tys. zł. 

 

Z uwagi na zmianę prezentacji wyników w sprawozdaniu finansowym za okres 2016 r. oraz danych porównywalnych za 
2015 r., wszelkie porównania danych za 2016 r. odnoszą się do danych przekształconych za 2015 r., zawartych w 
sprawozdaniu finansowym za rok 2016 r., zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w nocie nr 5 do sprawozdania 
finansowego za 2016 r. 

Podobnie jak w 2015 r., w roku 2016 Spółce nadal nie sprzyjał rynek ciepłowniczy i wodno-kanalizacyjny (systemy rur PE 
i PP). Spadek przychodów ze sprzedaży w tych segmentach wyniósł -28,5%.  W roku 2016 nastąpiło znaczące 
ograniczenie wartości inwestycji i remontów realizowanych w przedsiębiorstwach ciepłowniczych, energetycznych jak i 
wodno-kanalizacyjnych w wyniku czego całkowita wartość rynku uległa zmniejszeniu w stosunku do roku 2015. 
Podstawową przyczyną powyższego było opóźnienie we wdrażaniu programów wsparcia dla inwestycji ze środków 
budżetowych UE na lata 2014-2020 z programów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przedsiębiorstwa oczekując 
na wdrożenie programów wsparcia, świadomie ograniczały inwestycje w r. 2016 w zakresie tych projektów, które 
kwalifikowały się do otrzymania wsparcia finansowego z programu UE. W następstwie tego na rynku było dużo mniej 
otwartych przetargów, co skutkowało nie tylko osłabieniem sprzedaży, ale przede wszystkim presją cenową ze strony 
odbiorców, wpływającą negatywnie na marże. W związku z tym niższa sprzedaż została odnotowana przede wszystkim w 
segmencie ciepłowniczym i segmencie rur z PE i PP.  

Niekorzystny wpływ na osiągnięte w 2016 r. marże wywierały nadal wysokie ceny nabywanych surowców a przede 
wszystkim niesprzyjająca relacja kursu EUR/PLN. Spadek koszów wytworzenia produkcji sprzedanej w 2016 r. wobec 
2015 r. wyniósł -22,5%. Było to przyczyną spadku marży brutto na sprzedaży odpowiednio z poziomu 21% w 2015 r. do 
18,1% w 2016 r. Udział kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu w przychodach ze sprzedaży w 2016 r. wzrósł do 
19,4% wobec 16,9% w 2015 r. 

Z uwagi na zmianę prezentacji wyników w sprawozdaniu finansowym za okres 2016 r. oraz danych porównywalnych za 
2015 r. jak również w sprawozdaniu za okres pierwszego kwartału 2017 r. oraz danych porównywalnych za pierwszy 
kwartał 2016 r., poniższe tabele przedstawiają przychody ze sprzedaży i osiągnięty wynik operacyjny wyodrębnionych 
przez Emitenta segmentów operacyjnych do celów prezentacji: 

 

Przychody ze sprzedaży 
tys. zł 

1Q2017 
1Q2016 

przekształco
ny 

Zmiana 
1Q17/1Q16 

% 
2016 

2015 
przekształco

ny 

Zmiana 
2016/2015  

% 

Segment energetyczny 12 048 15 901 -24,2% 60 124 76 285 -21,2% 

Segment ciepłowniczy 6 823 7 066 -3,4% 44 074 57 429 -23,3% 

Segment wod-kan-gaz 8 399 6 986 20,2% 37 332 56 393 -33,8% 

Pozostała działalność 
niealokowana 

185 269 -31,2% 855 958 -10,8% 
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Razem 27 455 30 222 -9,2% 142 385 191 065 -25,5% 

Źródło: Emitent 
 

Wynik operacyjny EBIT 
tys. zł 

1Q2017 
1Q2016 

przekształco
ny 

Zmiana 
1Q17/1Q16 

% 
2016 

2015 
przekształco

ny 

Zmiana 
2016/2015  

% 

Segment energetyczny 1 294 2 214 -41,6% 7 594 13 751 -44,8% 

Segment ciepłowniczy 227 887 -74,4% 4 901 10 993 -55,4% 

Segment wod-kan-gaz 204 -460 152% 476 -222 314% 

Pozostała działalność 
niealokowana 

-3 248 -4 130 -21,4% -20 348 -31 389 -35,2 

Razem -1 523 -1 489 -2,3% -7 377 -6 867 -7,4 

Źródło: Emitent 

 

Do głównych produktów segmentu energetycznego Emitent zaliczył produkty termokurczliwe dla energetyki, osprzęt 
kablowy, wyroby z porcelany elektrotechnicznej, wyroby do budowy infrastruktury sieci elektroenergetycznych oraz 
konstrukcji. Do głównych produktów segmentu ciepłowniczego zaliczone są systemy rurowe rur preizolowanych zaś do 
segmentu woda-kanalizacja-gaz zaliczono rury wykonane z tworzyw sztucznych PE i PP. 

W 2016 r. największy odnotowany spadek przychodów ze sprzedaży zarówno wartościowo jak i procentowo nastąpił w 
segmencie produkującym rury z tworzyw sztucznych PE i PP. Największy spadek osiągniętego wyniku operacyjnego 
odnotował segment wyrobów ciepłowniczych – spadek o -55,4%. 

W strukturze kosztów operacyjnych Emitenta, podobnie jak w latach poprzednich dominującą pozycję stanowią koszty 
materiałów i energii – w 2016 r. odpowiednio 54,5% wobec 50,3% w 2015 r. Udział pozostałych największych pozycji 
kosztów operacyjnych tj. wynagrodzeń i usług obcych w 2016 r. praktycznie nie uległ znaczącym zmianom w porównaniu 
do 2015 r.  

W strukturze pozostałych kosztów operacyjnych za 2016 r. dominuje utworzenie odpisów aktualizujących w kwocie 4 990 
tys. zł. Na wartość tę składa się przede wszystkim odpis rzeczowych aktywów trwałych o wartości 3 449 tys. zł oraz odpisy 
należności i zapasów łącznie o wartości 1 463 tys. zł a także odpisy wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 78 tys. 
zł. Istotny spadek przychodów ze sprzedaży w 2016 r. oraz osiągniętych rentowności został uznany przez Zarząd Emitenta 
za czynnik wskazujący na możliwość utraty wartości aktywów Emitenta.  

Zarząd zidentyfikował w ramach trzech segmentów operacyjnych, pięć ośrodków generujących przepływy pieniężne:    

- Zakład w Człuchowie (segment energetyczny); 

- Zakład w Ostrowie Wielkopolski (segment energetyczny); 

- Zakład w Ciechowie (segment energetyczny); 

- Segment Ciepłownictwo (segment ciepłownictwo); 

- Segment Wod-Kan-Gaz (segment Wod-Kan-Gaz) 

 
i przeprowadził test na utratę wartości aktywów.  

Wartość użytkową oszacowano za pomocą modelu zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych. Przeprowadzony 

test na utratę wartości aktywów wykazał utratę wartości dla Zakładu w Ostrowie Wielkopolski (segment energetyczny). 

Jest to zakład produkcyjny przejętej przez Emitenta spółki WIRBET SA. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wysokość utraty 

wartości dla ośrodka Zakład w Ostrowie Wielkopolskim wynosi 12 mln zł, w związku z czym Zarząd podjął decyzję o odpisie 

aktualizującym wartość firmy alokowanej do tego ośrodka, jaka powstała w nabycia przez Emitenta spółki WIRBET S.A. 

Odpis aktualizujący wynosi 12 044 tys. zł i stanowi korektę bilansu otwarcia roku 2016. W związku z tym w ciężar 

pozostałych kosztów operacyjnych w 2015 r. odpisano wartość firmy w wysokości -12 044 tys. zł powstałą w wyniku 

nabycia przez Emitenta udziałów w spółce WIRBET SA. 

Wpłynęło to na zwiększenie pozostałych kosztów operacyjnych za 2015 r. do poziomu 16 005 tys. zł.  

Uwzględniając powyższe, w 2016 r. Emitent osiągnął stratę na działalności operacyjnej w wysokości -7 377 tys. zł wobec 
straty -6 867 tys. zł w 2015 r. (dane za 2015 r. zostały przekształcone do celów porównawczych z danymi za 2016 r., 
zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w nocie nr 5 do sprawozdania finansowego za 2016 r.). 

Przychody finansowe osiągnięte przez Emitenta w 2016 r. są pomijalne (4 tys. zł). W przypadku poniesionych przez 
Emitenta kosztów finansowych w 2016r., analogicznie jak 2015 r. dominują odsetki od kredytów i pożyczek w kwotach 
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odpowiednio 2 121 tys. zł i 2 161 tys. zł. Ponadto na pozostałe koszty finansowe w obydwu latach składają się głównie 
koszty finansowe z tytułu rozliczenia transakcji zabezpieczającej IRS (swap stopy procentowej) oraz nadwyżki ujemnych 
różnic kursowych nad dodatnimi. 

W 2016 r. Emitent odnotował stratę netto na poziomie -8 464 tys. zł wobec straty -10 254 tys. zł w 2015 r.  

W okresie pierwszego kwartału 2017 r. Emitent odnotował spadek przychodów ze sprzedaży do poziomu 27 455 tys. zł co 
oznacza spadek o -9,2% wobec analogicznego kwartału roku poprzedniego. Na spadek sprzedaży rok do roku miała  
wpływ przedłużająca się zima i niskie temperatury, które spowodowały znaczne opóźnienia w rozpoczęciu planowanych 
prac remontowych. Największy spadek sprzedaży nastąpił w segmencie energetycznym (-24,2%), natomiast w segmencie 
woda-kanalizacja-gaz Spółka odnotowała znaczący wzrost sprzedaży, o 20,2%, co pozwoliło na osiągnięcie przez ten 
segment dodatniego wyniku operacyjnego w porównaniu do straty w pierwszym kwartale ub. roku Zjawiskiem pozytywnym 
jest osiągnięcie dodatniego wyniku operacyjnego w każdym z wyodrębnionych segmentów operacyjnych Emitenta.  

Udział kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu w przychodach ze sprzedaży w pierwszym kwartale br. wzrósł do 22,4% 
wobec 20,3% w analogicznym kwartale ub. roku.  

Podobnie jak w pierwszym kwartale ub. roku również w pierwszym kwartale 2017 r. Emitent poniósł stratę na działalności 
operacyjnej -1 523 tys. zł. 

Poniesiona strata netto wyniosła -2 250 tys. zł wobec straty netto -2 488 tys. zł w pierwszym kwartale 2016 r. 

 

9.1.2.2. Aktywa 

Poniższa tabela przedstawia strukturę aktywów trwałych Emitenta: 

tys. zł 31.03.2017 
31.03.2016 

przekształcone 
31.12.2016 

31.12.2015 

przekształcone 
31.12.2015 

Aktywa razem 170 381 184 691 156 826 192 765 210 196 

Aktywa trwałe 103 645 113 182 105 146 113 763 129 145 

Udział aktywów trwałych w aktywach 
ogółem % 

60,8% 61,3% 67,0% 59,0% 61,4% 

Rzeczowe aktywa trwałe 97 244 105 972 98 656 106 397 106 397 

Prawo wieczystego użytkowania 
gruntów 

2 386 2 899 2 395 2 909 3 828 

Wartości niematerialne i prawne 3 316 3 485 3 393 3 565 3 913 

Wartość firmy 59 59 59 59 12 103 

Akcje i udziały 0 0 0 0 0 

Należności długoterminowe 202 296 171 319 319 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

0 0 0 0 2 071 

Pozostałe aktywa trwałe 438 471 472 514 514 

Źródło: EmitentNa koniec 2015 r. aktywa trwałe Emitenta wynosiły 113 736 tys. zł co stanowiło około 59% aktywów ogółem. 
W strukturze aktywów trwałych dominującą pozycję stanowią rzeczowe aktywa trwałe. Na rzeczowe aktywa trwałe składają 
się przede wszystkim budynki i budowle oraz urządzenia techniczne i maszyny, stanowiące łącznie około 87,5% 
rzeczowych aktywów trwałych Emitenta w 2015 r. Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe stanowią grunty, środki transportu i 
środki trwałe w budowie.  

Główną część wartości niematerialnych i prawnych stanowi oprogramowanie komputerowe oraz wartości niematerialne w 
budowie.  

W sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 r. Emitent wprowadził korekty błędów i zmianę prezentacji 
pozycji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 r. w celu umożliwienia porównywalności danych 
finansowych.  

Szczegółowy opis dokonanej korekty błędów oraz zmiany polityki rachunkowości znajdują się w sprawozdaniu finansowym 
za 2016 r. Szczegółowy wpływ dokonanych korekt i zmian na poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów 
za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz sprawozdania z sytuacji finansowej Emitenta na dzień 31 grudnia 
2015 r. przedstawia nota nr 5 do sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2016. Wszelkie porównania 
wartości w sprawozdaniu za 2016 r. odnoszą się do danych przekształconych za rok obrotowy 2015. 

Analogicznie jak w latach poprzednich, również w 2016 r. dominującą część aktywów stanowią aktywa trwałe – 67%. W 
strukturze aktywów trwałych przeważają rzeczowe aktywa trwałe – budynki i budowle oraz urządzenia techniczne i 
maszyny – około 91% rzeczowych aktywów trwałych. Pozostałą część rzeczowych aktywów trwałych stanowią grunty, 
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środki transportu, środki trwałe w budowie oraz pozostałe aktywa trwałe. Największą wartościowo część wartości 
niematerialnych i prawnych stanowi oprogramowanie komputerowe oraz koszty prac rozwojowych. 

Prezentowana na dzień bilansowy 31 grudnia 2016 r. i porównywalnie na dzień 31 grudnia 2015 r. wartość firmy wynosi 

59 tys. zł. Jest to znacząca zmiana wartości wobec danych prezentowanych w opublikowanym sprawozdaniu finansowym 

za rok 2015 (12 044 tys. zł). Z uwagi na znaczący spadek przychodów ze sprzedaży i rentowności w 2016 r., Zarząd 

Emitenta ponownie przeprowadził testy na utratę wartości aktywów Emitenta. W wyniku przeprowadzonych testów na 

utratę wartości majątku na koniec 2016 r. stwierdzono nieprawidłowości w testach na utratę wartości firmy 

przeprowadzonych w latach ubiegłych. W związku z powyższym Zarząd Spółki zdecydował o konieczności 

przeprowadzenia testów na utratę wartości firmy zgodnie z sytuacją jaka miała miejsce w roku ubiegłym. Korekcie uległy 

założenia dotyczące mocy produkcyjnych zakładu w Ostrowie Wielkopolskim, wysokość ponoszonych kosztów oraz 

nakładów inwestycyjnych, które umożliwić miały osiągnięcie określonych poziomów przychodów zakładu, jak również 

zweryfikowano stopy dyskonta i inne wskaźniki konieczne do przeprowadzenia testów. Testy zostały przeprowadzone na 

podstawie urealnionych projekcji finansowych zgodnych z przewidywaniami rynkowymi z roku 2015. Stopa dyskontowa 

zastosowana do wyliczenia wartości bieżącej oszacowanych przepływów pieniężnych to szacunek średnioważonego 

kosztu kapitału Spółki, który na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 9,6% (stopa w ujęciu nominalnym). Poszczególne 

składniki tej stopy zostały oszacowane na podstawie danych rynkowych dotyczących stóp wolnych od ryzyka, wartości 

współczynnika beta oraz wartości oczekiwanej stopy zwrotu z rynku według wiedzy z roku ubiegłego.  

Przeprowadzone testy na utratę wartości polegające na oszacowaniu wartości użytkowej za pomocą modelu 

zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych wykazały, że wartość użytkowa ośrodka generującego wpływy 

przewyższa ich wartość księgową. W wyniku przeprowadzonych testów stwierdzono konieczność dokonania odpisu 

aktualizującego wartość firmy w pełnej jej wysokości już na dzień 31 grudnia 2015 r. 

 

W żadnym z przedstawionych okresów 2015 – pierwszy kwartał 2017 Emitent nie posiadał nieruchomości inwestycyjnych 
zaliczanych do aktywów trwałych. 

 

Poniższa tabela przedstawia strukturę aktywów obrotowych Emitenta: 

tys. zł 31.03.2017 
31.03.2016 

przekształcone 
31.12.2016 

31.12.2015 

przekształcone 
31.12.2015 

Aktywa obrotowe  66 736 71 509 51 680 79 002 81 051 

Udział aktywów obrotowych w aktywach 
ogółem % 

39,2% 38,7% 32,9% 41,0% 38,6% 

Zapasy 29 546 34 797 24 765 32 592 32 644 

Należności z tytułu dostaw i usług 29 525 29 117 22 309 30 518 30 518 

Należności z tytułu podatku 
dochodowego 

0 233 0 963 963 

Pozostałe należności  823 91 409 209 1 884 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 378 1 047 2 834 8 751 9 212 

Rozliczenia międzyokresowe 481 669 380 414 275 

Rzeczowe aktywa trwałe 
przeznaczone do sprzedaży 

983 5 555 983 5 555 5 555 

Źródło: Emitent 
 

Na koniec 2015 r. wartość aktywów obrotowych Emitenta wynosiła 79 002 tys. zł, co stanowiło około 41% aktywów ogółem. 
W 2015 r. największą część aktywów obrotowych stanowiły zapasy – ich udział w aktywach obrotowych wynosił 41%. Na 
zapasy składały się przede wszystkim wyroby gotowe, półprodukty i produkcja w toku oraz materiały. Jest to typowa 
struktura zapasów dla podmiotu produkcyjnego jakim jest Emitent.  Z uwagi na znaczący spadek należności do 30 518 
tys. zł w 2015 r., w porównaniu do 31 grudnia 2014 r., udział należności z tytułu dostaw i usług w 2015 r. w aktywach 
obrotowych zmniejszył się do 38,6%. Spadek wartości należności spowodowany był przede wszystkim zmniejszeniem 
przychodów ze sprzedaży Emitenta w okresie 2015 r. i związanym z tym zmniejszeniem skali prowadzonej działalności. 
Należności Emitenta nie są oprocentowane. 

W strukturze pozostałych należności przeważają należności publiczno-prawne (poza podatkiem dochodowym od osób 
prawnych). 

Stosunkowo nieznaczną wartość w aktywach obrotowych Emitenta stanowią rozliczenia międzyokresowe. W tej pozycji 
prezentowana jest wartość kosztów poniesionych na działalność Emitenta, które są rozliczane w czasie i nie są 
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przedmiotem sprzedaży/fakturowania tj. głównie ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, abonamenty, atesty itp. 
Udział rozliczeń międzyokresowych w aktywach obrotowych Emitenta jest marginalny i wynosi poniżej 1%.  

Wartość środków pieniężnych posiadanych przez Emitenta na zakończenie 2015 r. wynosiła 8 751 tys. zł.  Środki pieniężne 
Emitenta na rachunkach bankowych są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy 
od stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych (overnight). Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne 
okresy, od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Emitenta na środki pieniężne 
i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych. 

Na koniec 2015 r. w aktywach obrotowych Emitent prezentuje część aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży o 
wartości 5 555 tys. zł. Na wielkość tą składa się prawo wieczystego użytkowania gruntów (903 tys. zł) i urządzenia 
techniczne i maszyny (4 652 tys. zł). Są to aktywa położone w Pile, prezentowane w segmencie wyrobów do budowy sieci 
elektroenergetycznych oraz konstrukcji budowlanych. Pomimo upływu rocznego okresu potrzebnego na sfinalizowanie 
transakcji sprzedaży majątku trwałego, Zarząd Emitenta podjął decyzję o dalszym klasyfikowaniu tego majątku jako 
przeznaczonego do sprzedaży z uwagi na wysoce prawdopodobną sprzedaż w ciągu najbliższego roku. 

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wartość aktywów obrotowych Emitenta wyniosła jedynie 51 680 tys. zł zaś udział w aktywach 
ogółem spadł do 33%. Związane jest to z dalszym spadkiem wartości zapasów i należności z tytułu dostaw i usług, 
związanym ze znaczącym spadkiem przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez Emitenta w 2016 r. 

W strukturze zapasów podobnie jak w latach poprzednich dominują wyroby gotowe, półprodukty i produkcja w toku oraz 
materiały. Emitent na bieżąco dokonuje odpisów aktualizujących w związku z długim okresem zalegania w magazynie. 
Żadna kategoria zapasów nie stanowiła zabezpieczenia kredytów lub pożyczek w r. zakończonym 31 grudnia 2016 r. i w 
roku zakończonym 31 grudnia 2015 r. 

Wartość należności z tytułu dostaw i usług na koniec 2016 r. spadła wobec 2015 r. o 27% i wyniosła 22 309 tys. zł. 
Należności z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i w 2016 r. miały średnio 68-dniowy termin płatności. 

Emitent posiada odpowiednią politykę w zakresie dokonywania sprzedaży tylko zweryfikowanym klientom. Dzięki temu, 
zdaniem kierownictwa, nie istnieje dodatkowe ryzyko kredytowe, ponad poziom określony odpisem aktualizującym 
nieściągalne należności właściwym dla należności handlowych Spółki. 

Analogicznie jak w  roku 2015, stosunkowo nieznaczną wielkość w aktywach obrotowych Emitenta stanowią rozliczenia 
międzyokresowe. Ich udział w aktywach obrotowych Emitenta jest marginalny i wynosi poniżej 1%. 

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Spółka prezentuje w sprawozdaniu finansowym środki trwałe przeznaczone do sprzedaży w 
wysokości 983 tys. złotych. Środki trwałe ujęte w tej pozycji to: zabudowana nieruchomość, na sprzedaż której Spółka 
otrzymała ofertę wskazującą na możliwość jej sprzedaży. Dodatkowo w pozycji tej znajduje się oprzyrządowanie do 
urządzeń technicznych sprzedanych w listopadzie 2016 r., które to oprzyrządowanie Spółka zaoferowała podmiotom 
posiadającym podobne maszyny. 

Na zakończenie pierwszego kwartału 2017 r. udział aktywów obrotowych w aktywach ogółem Emitenta wyniósł około 
39,2%. Udział poszczególnych składników aktywów obrotowych nie uległ znaczącym zmianom w porównaniu do stanu na 
koniec 2016 r. Wzrost wartości posiadanych środków pieniężnych do kwoty 5 378 tys. zł jest wynikiem przeprowadzonej 
w subskrypcji prywatnej akcji serii F w dniach 29 marca – 6 kwietnia br. Na dzień bilansowy 31 marca br. Spółka wykazała 
2 499 718,48 zł z tytułu wpłat za objęte akcje serii F. 

 

Poniższa tabela oraz wykres przedstawiają strukturę aktywów obrotowych Emitenta: 

 
1Q2017 

1Q2016 

przekształcone 
2016 

2015 

przekształcone 
2015 

udział zapasów w aktywach   
obrotowych 

44,3% 48,7% 47,9% 41,3% 40,3% 

udział należności z tytułu dostaw i 
usług w aktywach obrotowych 

44,2% 40,7% 43,2% 38,6% 37,7% 

udział pozostałych składników aktywów 
obrotowych w aktywach obrotowych 

3,4% 9,2% 3,4% 9,0% 10,7% 

udział środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów w aktywach obrotowych 

8,1% 1,5% 5,5% 11,1% 11,4% 

Źródło: Emitent 

Algorytm wskaźników struktury finansowania: 

Udział zapasów w aktywach obrotowych = 
Zapasy      
aktywa obrotowe 

Udział należności handlowych w aktywach obrotowych = 
należności handlowe 
aktywa obrotowe 
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Udział pozostałych skł. aktywów obrotowych w aktywach 
obrotowych 

 
Pozostałe składniki aktywów obrotowych 
aktywa obrotowe 

Udział środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w aktywach 
obrotowych 

= 
środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
aktywa obrotowe 

 

9.1.2.3. Pasywa 

Poniższa tabela przedstawia strukturę pasywów Emitenta: 

tys. zł 31.03.2017 
31.03.2016 

przekształcone 

31.12.2016 
31.12.2015 

przekształcone 
31.12.2015 

Kapitał własny ogółem 73 743 79 075 73 458 81 508 95 521 

Kapitał zakładowy 772 772 772 772 772 

Akcje własne -2 331 -2 331 -2 331 -2 331 -2 331 

Kapitał zapasowy z emisji akcji  54 801 52 323 52 323 52 323 52 323 

Zyski zatrzymane 3 459 11 683 5 709 14 174 24 317 

Pozostałe kapitały rezerwowe 17 149 17 149 17 149 17 149 17 149 

Inne całkowite dochody -107 -521 -164 -579 3 291 

Zobowiązanie długoterminowe i rezerwy 42 865 49 136 44 581 49 134 47 294 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

2 590 4 706 2 226 4 308 7 091 

Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 1 038 983 1 038 982 1 870 

Pozostałe rezerwy 650 650 650 650 495 

Kredyty i pożyczki 34 145 37 064 36 136 37 063 37 063 

Inne zobowiązania finansowe  419  702 353 775 775 

Przychody przyszłych okresów 4 023 5 031 4 178 5 356 0 

Zobowiązania krótkoterminowe 53 773 56 480 38 787 62 123 67 381 

Kredyty i pożyczki 22 113 19 891 15 090 22 785 22 785 

Inne zobowiązania finansowe 68 0 0 0 0 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 24 098 29 568 17 457 32 274 31 714 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego  0 0 0 0 0 

Pozostałe zobowiązania 4 878 4 108 4 101 4 801 6 937 

Przychody przyszłych okresów 560 1 755 619 547 5 945 

Rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych 1 007 887 712 888 0 

Pozostałe rezerwy 1 049 271 808 828 0 

PASYWA RAZEM 170 381 184 691 156 826 192 765 210 196 

Liczba akcji (szt.) 25 434 542 25 434 542 25 434 542 25 434 542 25 434 542 

Wartość księgowa na akcję (zł) 2,90 2,89 2,89 3,20 3,76 

Źródło: Emitent 

 
W strukturze pasywów Emitenta dominują zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe, stanowiące odpowiednio w 
2015 r. około 57,7% pasywów.  

Spadek zysków zatrzymanych w 2016 r. spowodowany jest ujęciem w tej pozycji szeregu odpisów aktualizujących 
(analogiczna sytuacja ma miejsce w przekształconym dla celów porównawczych sprawozdaniu za 2015 rok). 
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W dniu 20 września 2011 r. Emitent rozpoczął program skupu akcji własnych, który wykonywany był zgodnie z uchwałą nr 
4 NWZ Emitenta z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki. Do dnia 31 
grudnia 2014 r. Emitent nabył 284 610 akcji własnych o wartości nominalnej 8 538,30 zł po średniej cenie nabycia 8,10 zł 
za każdą akcję. Nabyte akcje stanowią 1,107% kapitału zakładowego Spółki oraz upoważniają do 284 610 głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 1,107% ogólnej liczby głosów. Program skupu akcji własnych trwał do końca 
2014 r. W 2015r. Emitent nie skupował akcji własnych, ponosił natomiast koszty przechowywania skupionych akcji. 
Analogicznie w 2016 r. oraz w pierwszym kwartale br. Emitent również nie skupował akcji własnych, ponosił natomiast 
koszty przechowywania skupionych akcji. 

Na podstawie przeprowadzonej subskrypcji nowej emisji akcji serii F w dniach 29 marca - 6 kwietnia 2017 r., na dzień 31 
marca 2017 r. dokonano wpłat za objęte akcje w wysokości 2 499 718, 48 zł co odpowiada 1 007 951 sztuk akcji. Kwota 
2 499 718,48 zł została wykazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycjach środki pieniężne oraz w kapitale 
zapasowym z emisji akcji. 

W 2016 r. udział zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych w pasywach wyniósł 53,2% wobec 57,7% w 2015 r. 
Wartościowo łączne zobowiązania Emitenta w 2016 r. wyniosły 83 368 tys. zł wobec 111 257 tys. zł w 2015 r. co oznacza 
wartościowy spadek sumy zobowiązań o 27 889 tys. zł (dane za 2015 r. przekształcone w celu zapewnienia 
porównywalności). Na zakończenie pierwszego kwartału 2017 r. wartość zobowiązań długo- i krótkoterminowych wynosiła 
96 638 tys. zł co stanowiło 56,7% pasywów.  

Dominującą część zobowiązań długoterminowych w 2015,  2016 r. oraz w pierwszym kwartale 2017 r. stanowią 
oprocentowane kredyty i pożyczki długoterminowe. W 2016 r. spadek zobowiązań odsetkowych (kredyty i pożyczki) 
wyniósł 9 044 tys. zł. Na zakończenie pierwszego kwartału br. oprocentowane zobowiązania finansowe wyniosły razem 
56 326 tys. zł co oznacza spadek o 4 747 tys. zł wobec stanu na koniec 2016 r. 

Emitent tworzy rezerwę na koszty przewidywanych zwrotów produktów sprzedanych w latach ubiegłych w oparciu o 
poziom zwrotów odnotowanych w latach ubiegłych. Przewiduje się, że większość tych kosztów zostanie poniesiona w 
następnym roku obrotowym. Założenia zastosowane do obliczenia rezerwy na zwroty oparte zostały na bieżących 
poziomach sprzedaży i aktualnych dostępnych informacjach na temat zwrotów na wszystkie sprzedane produkty. 

Na inne zobowiązania finansowe składają się zobowiązania z tytułu transakcji zabezpieczających IRS (swap stopy 
procentowej).  

W strukturze zobowiązań krótkoterminowych dominują zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz oprocentowane kredyty 
i pożyczki krótkoterminowe. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe stanowią głównie zobowiązania z tytułu pozostałych 
podatków (VAT i podatek dochodowy od osób fizycznych) i ubezpieczeń społecznych oraz zobowiązania z tytułu 
wynagrodzeń. Spadek wartości zobowiązań z tytułu dostaw i usług w 2016 r. jest spowodowany znaczącym spadkiem 
przychodów ze sprzedaży Emitenta. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są nieoprocentowane i zazwyczaj rozliczane w 
terminach 60-dniowych. Pozostałe zobowiązania są nieoprocentowane, ze średnim miesięcznym terminem płatności. 
Zobowiązania z tytułu odsetek są zazwyczaj rozliczane w okresach miesięcznych w ciągu całego roku obrotowego. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że od dnia 31 marca 2016 r. Emitent w kolejnych kwartałach naruszał wskaźniki finansowe 
wymagane umową kredytową zawartą z mBank SA w dniu 4 września 2012 r. z późniejszymi zmianami. Przypadki 
naruszenia umowy związane były z wysokością wskaźników na dzień kalkulacji 31 marca 2016 r. oraz 30 czerwca 2016 r. 
i zostały przez bank kredytujący uchylone w treści umowy zmieniającej z dnia 13 września 2016 r., natomiast przypadek 
naruszenia dotyczący przekroczenia określonych umową kredytu wysokości wskaźników na dzień obliczeniowy 31 grudnia 
2016 r. został uchylony przez bank kredytujący warunkowo w dniu 30 grudnia 2016 r. Zgodnie z Umową zmieniającą nr 8 
z dnia 21 marca 2017 r. zawartą z mBank SA, na zakończenie pierwszego kwartału 2017 r. Emitent nie naruszał 
wskaźników finansowych wymaganych umową kredytową. 

Mimo stosunkowo trudnej sytuacji finansowej Emitenta w roku 2016 jak również w okresie pierwszego kwartału 2017 r., 
Zarząd Emitenta podejmuje liczne działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej począwszy od rozmów z bankiem 
finansującym działalność Emitenta, podejmowaniem działań zmierzających do podwyższenia kapitału, z którego wpływy 
mają zapewnić Emitentowi swobodne realizowanie zadań jakie zostały wytyczone na kolejny rok obrotowy.  

 

9.1.2.4. Wskaźniki aktywności 

w dniach  
1Q2017 

1Q2016 

przekształcone 
2016 

2015 

przekształcone 2015 

Rotacja zapasów 106 122 89 74 74 

Rotacja należności handlowych 85 89 68 69 68 

Rotacja zobowiązań handlowych 68 92 64 56 55 

Cykl środków pieniężnych 122 119 93 86 88 

Źródło: Emitent 
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Zaprezentowane i omówione w niniejszym punkcie Prospektu wskaźniki rotacji są wielkościami ekonomicznymi jakie nie 

znajdują odzwierciedlenia w obowiązujących standardach rachunkowości MSR/MSSF i nie mają zastosowania w ramach 

sprawozdawczości finansowej. W związku z tym w opinii Zarządu Emitenta stanowią one tzw. alternatywne pomiary 

wyników (APM). Definicje obliczeniowe wskaźników przedstawiono poniżej. Wyliczone wartości APM dotyczą przeszłych 

okresów sprawozdawczych wskazanych w nagłówku tabeli. 

Algorytm obliczania wskaźników: 

Rotacja zapasów w dniach = 
przeciętny stan zapasów * ilość dni w okresie  
koszt sprzedanych towarów i materiałów w okresie 

Rotacja należności handlowych w 
dniach 

= 
przeciętny stan należności z tytułu dostaw i usług * ilość dni w okresie  
przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów 

Rotacja zobowiązań handlowych w 
dniach 

= 
przeciętny stan zobowiązań handlowych * ilość dni w okresie  
przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów 

Cykl środków pieniężnych = rotacja zapasów + rotacja należności - rotacja zobowiązań 

 

Wskaźniki rotacji zapasów i należności w 2015 i 2016 r. utrzymywały się na zbliżonym poziomie. Pomimo trudnej sytuacji 
na rynku odbiorców wyrobów Emitenta, należy podkreślić praktycznie brak wydłużenia rotacji należności co jest zjawiskiem 
pozytywnym. Obserwowane wydłużenie okresu rotacji zapasów w pierwszym kwartale br. wynika głównie ze zmniejszenia 
wartości przychodów ze sprzedaży w tym okresie. 

  

9.2. Wynik operacyjny 

9.2.1. Istotne czynniki mające wpływ na wyniki działalności operacyjnej 

Na osiągnięte przez Emitenta znacząco gorsze wyniki na działalności operacyjnej w latach 2015-2016 miał wpływ przede 
wszystkim znaczący spadek przychodów ze sprzedaży, związany z sytuacją rynkową. Brak zamówień ze strony odbiorców 
produktów Emitenta, spowodowany m.in. opóźnieniami we wdrażaniu programów finansowanych ze środków 
budżetowych UE (program na lata 2014-2020), rosnąca presja ze strony odbiorców na zaniżanie cen oraz równoczesny 
wzrost cen niektórych surowców wpłynęły sumarycznie negatywnie na wyniki operacyjne Emitenta.  

Ponadto na wyniki operacyjne Emitenta w przedstawionym okresie negatywnie wpłynął szereg czynników o charakterze 
jednorazowym. Złożyły się na to przede wszystkim jednorazowe koszty przeniesienia jednego z zakładów Emitenta z 
Warszawy do Kolonii Prawiedniki k/Lublina oraz szereg odpisów aktualizujących wartość aktywów Emitenta. W wyniku 
przeprowadzonych przez Zarząd Emitenta testów na utratę wartości aktywów, odpisano m.in. wartość firmy w kwocie 12 
mln zł powstałą w wyniku nabycia WIRBET SA. Przyczyną tego było znaczące pogorszenie się perspektyw działania 
jednego z segmentów operacyjnych Emitenta, wykorzystującego majątek przejętej spółki zależnej. 

Ponadto w związku z pogorszającą się sytuacją finansową Emitenta, w kolejnych kwartałach 2016 r. Spółka przekraczała 
wskaźniki finansowe wymagane umową kredytu zawartą w dniu 4 września 2012 r. z bankiem finansującym działalność 
Spółki (mBank SA). Sytuacja ta zmusiła Emitenta do zawarcia szeregu aneksów z bankiem jak również uniemożliwiła 
pozyskanie dalszego finansowania na inwestycje i dalszy rozwój działalności.  

W opinii Zarządu Emitenta, w sprawozdaniach finansowych nie wystąpiły inne istotne czynniki i zdarzenia nadzwyczajne 
lub sporadyczne, które miały w przeszłości i mogą mieć obecnie wpływ na wyniki działalności operacyjnej. 

9.2.2. Przyczyny znaczących zmian w sprzedaży netto lub przychodach Emitenta 

Na spadek przychodów ze sprzedaży Emitenta w 2015 r. wpływ miał przede wszystkim spadek sprzedaży wyrobów z 
porcelany elektrotechnicznej, systemów ciepłowniczych oraz systemów rurowych z polietylenu (PE) i polipropylenu (PP). 
Jedną z przyczyn spadków sprzedaży były duże wahania cen surowców w 2015 r. 

Znaczący spadek przychodów ze sprzedaży Emitent odnotował również w roku 2016.  Podobnie jak w 2015 r., Spółce 
nadal nie sprzyjał rynek ciepłowniczy i wodno-kanalizacyjny (systemy rur PE i PP).  W opinii Emitenta załamanie na rynku 
ciepłowniczym było zdarzeniem krótkoterminowym, wynikającym z uwarunkowań organizacyjnych i legislacyjnych. W roku 
2016 nastąpiło znaczące ograniczenie wartości inwestycji i remontów realizowanych w przedsiębiorstwach ciepłowniczych, 
energetycznych jak i wodno-kanalizacyjnych w wyniku czego całkowita wartość rynku uległa zmniejszeniu w stosunku do 
roku 2015. Podstawową przyczyną powyższego było opóźnienie we wdrażaniu programów wsparcia dla inwestycji ze 
środków budżetowych UE na lata 2014-2020 z programów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Odbiorcy Emitenta 
świadomie ograniczali prowadzone inwestycje w roku 2016, ograniczając działalność tylko do tych projektów, które 
kwalifikowały się do otrzymania wsparcia finansowego z programów UE. Ograniczenie liczby przetargów wpłynęło 
negatywnie na realizowaną sprzedaż, ale również zwiększyło presją cenową ze strony odbiorców, wpływającą negatywnie 
na realizowane marże.  
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9.2.3. Elementy polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej i politycznej oraz czynniki, które miały lub 
które mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta 

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na działalność operacyjną Emitenta jest dostępność środków budżetowych z Unii 
Europejskiej. Duża grupa odbiorców wyrobów Emitenta m.in. firmy z branży wodno-kanalizacyjnej, wykonujące prace dla 
sektora budżetowego w ramach poprawy i rozbudowy infrastruktury, opiera swoją działalność na współfinansowaniu przez 
UE. Wszelkiego rodzaju opóźnienia w przydziale środków z UE będą nadal negatywnie wpływać na dalsze wyniki Emitenta.  

 
Poza tym na działalność Emitenta znaczący wpływ ma prowadzona przez Skarb Państwa polityka gospodarcza. Dotyczy 
to w szczególności polityki podatkowej i związanych z tym zapowiadanych zmian. Emitent nie jest w stanie przewidzieć 
potencjalnych zmian w polityce podatkowej Skarbu Państwa i ich wpływu na działalność Spółki.  

Ponadto znaczący wpływ na wyniki osiągane przez Emitenta ma również polityka monetarna prowadzona przez NBP i 
Radę Polityki Pieniężnej. Z uwagi na dotychczasowe i potencjalne w przyszłości zmiany personalne w wymienionych 
powyżej instytucjach, nie da się przewidzieć charakteru ich dalszej polityki. Niski obecnie poziom stóp procentowych ma 
pozytywny wpływ na działalność Emitenta, zwiększając jego zdolność kredytową i wpływając na zmniejszenie kosztów 
odsetkowych ponoszonych przez Spółkę. Jednakże obserwowany od kilku miesięcy wzrost inflacji może być potencjalnym 
powodem do wzrostu stóp procentowych co negatywnie wpłynie na wysokość ponoszonych przez Emitenta kosztów 
odsetkowych i osiąganych wyników finansowych. 

Inne istotne czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta zostały przedstawione w pkt Czynniki Ryzyka. Poza 
wskazanymi czynnikami ryzyka, według Emitenta, nie występują inne istotne zagrożenia w zakresie sytuacji ekonomiczno-
finansowej Emitenta. 

10. Zasoby kapitałowe 

10.1. Informacje dotyczące źródeł kapitału Emitenta 

Wielkość, strukturę kapitału obrotowego oraz zapotrzebowanie na fundusze obrotowe przedstawia poniższa tabela: 

tys. zł 
1Q2017 

1Q2016 

przekształcone 
2016 

2015 

przekształcone 
2015 

Kapitał własny 73 743 79 075 73 458 81 508 95 521 

Aktywa obrotowe, w tym: 66 736 71 509 51 ,680 79 002 81 051 

- zapasy 29 546 34 797 24 765 32 592 32 644 

- należności handlowe 29 525 29 117 22 309 30 518 30 518 

- środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 378 1 047 2 834 8 751 9 212 

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 53 773 56 480 38 787 62 123 67 381 

- zobowiązania handlowe 24 098 29 568 17 457 32 274 31 714 

Kapitał obrotowy netto 12 963 15 029 12 893 16 879 13 670 

udział zapasów w aktywach obrotowych 44,3% 48,7% 47,9% 41,3% 40,3% 

udział należności handlowych w aktywach 
obrotowych 

44,2% 40,7% 43,2% 38,6% 37,7% 

udział pozostałych składników aktywów obrotowych 
w aktywach obrotowych 

11,5% 10,6% 8,9% 20,1% 22,1% 

udział środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w 
aktywach obrotowych 

8,1% 1,5% 5,5% 11,1% 11,4% 

Źródło: Emitent 

Algorytm wskaźników struktury finansowania: 

Udział zapasów w aktywach obrotowych = 
Zapasy      
aktywa obrotowe 

Udział należności handlowych w aktywach obrotowych = 
należności handlowe 
aktywa obrotowe 

Udział pozostałych skł. aktywów obrotowych w aktywach 
obrotowych 

 
Pozostałe składniki aktywów obrotowych 
aktywa obrotowe 

Udział środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w aktywach 
obrotowych 

= 
środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
aktywa obrotowe 
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Kapitał obrotowy netto = 
aktywa obrotowe - zobowiązania 
krótkoterminowe 

 

Emitent finansuje swoją działalność kredytami długo- i krótkoterminowymi jak również zobowiązaniami wobec swoich 
dostawców. We wszystkich przedstawionych okresach tj. latach 2015-2016 oraz w pierwszym kwartale 2017 r., kapitał 
obrotowy netto tj. różnica pomiędzy aktywami obrotowymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi jest dodatnia co jest 
zjawiskiem pozytywnym, gdyż nie występuje sytuacja finansowania aktywów trwałych zobowiązaniami krótkoterminowymi. 

Znaczącą część pasywów Emitenta stanowią oprocentowane kredyty i pożyczki. Ich wartość oraz udział w pasywach 
przedstawia poniższa tabela: 

tys. zł 
1Q2017 

1Q2016 

przekształcone 
2016 

2015 

przekształcone 
2015 

Kapitał własny 73 743 79 075 73 458 81 508 95 521 

Oprocentowane kredyty i pożyczki długoterminowe 34 145 37 064 36 136 37 063 37 063 

Oprocentowane kredyty i pożyczki krótkoterminowe 22 113 19 891 15 090 22 785 22 785 

Kredyty razem: 56 258 56 955 51 226 59 848 59 848 

Udział sumy kredytów w pasywach 33,0% 30,8% 32,7% 31,1% 28,5% 

Źródło: Emitent 

 

Dodatkowo w tabeli poniżej przedstawiono wartość instrumentów finansowych Emitenta narażonych na ryzyko stopy 
procentowej, w podziale na poszczególne kategorie wiekowe, według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.: 

tys. zł <1rok 1–2 lat 2-3 lat 3-4 lat Ogółem 
      

Aktywa gotówkowe 2 834    2 834  

Kredyty oprocentowane      

Kredyt bankowy A na 10 000 tys. zł 519  1 200  1 200  1 716  4 635  

Kredyt bankowy B na 40 270 tys. zł 1 938  3 030  3 160  8 092  16 220  

Kredyt bankowy C na 22 500 tys. zł 2 053  4 000  4 000  3 054  13 107  

Kredyt bankowy D na 10 000 tys. zł (obrotowy) 6 020  - - - 6 020  

Kredyt bankowy E na 14 000 tys. zł (w rachunku 
bieżącym) 

3 729  - - - 3 729  

Kredyt bankowy F na 9 000 tys. zł 831  1 640  1 640  3 404  7 515  

Kredyty razem 15 090 9 870 10 000 16 266 51 226 

Źródło: Emitent 

Emitent zabezpiecza ryzyko stopy procentowej poprzez zawieranie transakcji zabezpieczających typu IRS – zamiana stóp 
procentowych. Transakcje IRS zawierane są z mBank SA. 

W związku ze stopniowo pogarszającą się sytuacją finansową Emitenta, w 2016 r. Spółka przekraczała w kolejnych 
kwartałach wskaźniki finansowe wymagane umową kredytu zawartą w dniu 4 września 2012 r. z bankiem kredytującym 
(mBank SA). 

W dniu 13 września 2016 r. została zawarta umowa zmieniająca nr 5 do Umowy kredytu, na mocy której zostały uchylone 
przypadki naruszenia z dni obliczeniowych 31 marca 2016 r. oraz 30 czerwca 2016 r. 

Źródło: Emitent 

Wskaźnik 

stan na dzień  
31-03-2016 

stan na dzień  
30-06-2016 

stan na dzień  
30-09-2016 

stan na dzień  
31-12-2016 

stan na dzień  
31-03-2017 

wartość 
graniczna 

wartość 
osiągnięta 

wartość 
graniczna 

wartość 
osiągnięta 

wartość 
graniczna 

wartość 
osiągnięta 

wartość 
warunkowo 
graniczna 

wartość 
osiągnięta 

wartość 
warunkowo 
graniczna 

wartość 
osiągnięta 

Zadłużenie 
netto do 
EBITDA *) 

maksimum 
3,5 

4,08 
maksimum 

3,5 
9,19 

maksimum 
4,0 

7,13 
maksimum 

13,14 
9,51 

maksimum 
12,90 

9,93 
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Pokrycie 
Obsługi 
Zadłużenia 

minimum 
1,2 

1,38 
minimum 

1,2 
1,11 

minimum 
1,2 

1,3 
minimum  

0,66 
1,08 

minimum  
0,07 

0,32 

Pokrycie 
Obsługi 
Odsetek 

minimum 
2,75 

5,25 
minimum 

2,75 
1,31 

minimum 
2,75 

5,12 
minimum  

3,87 
4,74 

minimum  
0,47 

1,44 

 

*) przyjęto EBITDA znormalizowaną, czyli wartość EBITDA obliczoną z pominięciem odpisów aktywów trwałych 

**) obliczone wg: (zysk brutto + odsetki)/(rata kapitałowa + odsetki) 

***) obliczone wg: (zysk brutto + odsetki)/(odsetki) 

Przypadek naruszenia wynikający z przekroczenia wskaźników na dzień obliczeniowy 30 września 2016 r. został uchylony 
umową zmieniającą nr 6 z dnia 30 grudnia 2016 r. Jednocześnie tego samego dnia Spółka otrzymała pismo uchylające 
warunkowo przypadek naruszenia wynikający z przekroczenia wskaźników finansowych. Zgodnie z danymi finansowymi 
zawartymi w załączonym sprawozdaniu finansowym za rok 2016 wskaźniki zostały dotrzymane w granicach 
zdefiniowanych w omawianym piśmie. 

Należy zwrócić uwagę, że zapisy umowy zamieniającej nr 6 z dnia 30 grudnia 2016 r. były dla Emitenta korzystne i miały 
zapewnić Emitentowi swobodne realizowanie celów sprzedażowych planowanych na kolejne miesiące działalności. W 
wyniku podpisania umowy nastąpiło przedłużenie okresu spłaty zaciągniętych na podstawie Umowy - Kredytu A oraz 
Kredytu B (charakterystyka tych kredytów została przedstawiona w tabelach poniżej) do dnia 30 września 2020 r. 
Jednocześnie Emitent zobowiązał się do spowodowania, że jego kapitał zakładowy zostanie podwyższony w taki sposób, 
aby akcje wyemitowane w ramach tego podwyższenia zostały objęte i opłacone wkładami pieniężnym na łączną kwotę nie 
niższą niż 10 000 000 złotych w terminie do dnia 31 marca 2017 r. Dodatkowo Emitent zobowiązał się również do 
dodatkowych zabezpieczeń kredytów w postaci zastawu rejestrowego oraz hipotek. 

W związku z tym, że Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 7 lutego 2017 r. podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału w 
formie, która nie umożliwiała Emitentowi otrzymania środków z podwyższenia kapitału do dnia 31 marca 2017 r. jak również 
nie została podjęta uchwała dotycząca zastawu rejestrowego konieczne było podpisanie kolejnej umowy zmieniającej do 
Umowy kredytu. Umowa zmieniająca nr 7 zawarta w dniu 2 marca 2017 r. przywróciła dotychczasowy harmonogram spłat 
kredytów terminowych udzielonych Emitentowi na podstawie Umowy Kredytu. Jednocześnie dzień ostatecznej spłaty dla 
zaciągniętych na podstawie Umowy Kredytu, Kredytu A oraz Kredytu B ustalony został ponownie na dzień 4 września 
2018 r. 

W dniu 7 lutego 2017 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, została podjęta uchwała nr 3 w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii E, który wynosić będzie nie mniej niż 771 592,59 zł i nie 
więcej niż 1 071 592,56 zł (nie mniej niż 25 719 753 akcji i nie więcej niż 35 719 752 akcji). 

Podwyższenie kapitału zakładowego ma się odbyć w drodze subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty 
publicznej poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 10 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 
nominalnej 0,03 PLN.  

W dniu 11 czerwca 2017 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, została podjęta uchwała nr 4 zmieniającą 
uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 7 lutego 2017 r. w ten sposób, że dzień prawa 
poboru ustalono na dzień 30 czerwca 2017 r. w miejsce poprzedniej daty 12 czerwca 2017 r. 

Dnia 21 marca 2017 r. została zawarta z mBank umowa zmieniająca nr 8, na podstawie której pod warunkiem uchwalenia 

podwyższenia kapitału zgodnie z uchwałą zawartą w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

zaplanowanego na dzień 21 marca oraz wpływu środków z tego podwyższenia do dnia 30 kwietnia data spłaty Kredytu A 

i Kredytu B zostanie zmieniona na dzień 30 września 2020 r. i raty spłat zostaną przywrócone do harmonogramu z umowy 

zmieniającej nr 6 z dnia 30 grudnia 2016 r. Jednocześnie w umowie zmieniającej nr 8 został wprowadzony warunek 

mówiący o konieczności przeprowadzenia podwyższenia kapitału o kwotę minimalną 10 milionów złotych, w ramach emisji 

akcji serii E, określonego uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 7 lutego 2017 r. zmienona uchwałą Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia w dniu 21 marca 2017r. Brak realizacji podwyższenia kapitału poprzez emisję akcji serii E 

powoduje wzrost rat kapitałowych od dnia 30 września 2017 r. do wysokości sprzed dnia zawarcia umowy zmieniającej nr 

6 z dnia 30 grudnia 2016 r. oraz powrót do dnia spłaty kredytów A i B na dzień 4 września 2018 roku. W ramach umowy 

zmieniającej nr 8 zostały również określone poziomy wskaźników finansowych na dzień obliczeniowy 31 marca 2017 r. 

pod warunkiem spełnienia wspomnianych wymagań. 

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 21 marca 2017 r., została podjęta uchwała w sprawie nowej emisji 2 571 

975 Akcji serii F w celu zapewnienia Emitentowi środków finansowych. Emisja tych akcji odbyła się poza ofertą publiczną 

w drodze subskrypcji prywatnej (w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1 Ksh) skierowanej wyłącznie do wybranych podmiotów w 

liczbie nie większej niż 149. Cenę emisyjną Akcji serii F ustalono na 2,48 zł. 

Po podjęciu uchwały została przeprowadzona emisja akcji serii F, która została zakończona dnia 10 kwietnia 2017 r. 

(umowy zostały podpisane w dwóch turach, pierwsza w dniach 29-30 marca 2017 r., druga w dniu 6 kwietnia 2017 r.). 

Środki pieniężne z podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii F wpłynęły na rachunek Emitenta w dniu 12 kwietnia 

2017 r., co pozwoliło na wypełnienie warunków umowy kredytowej określonych w umowie zmieniającej nr 8 z dnia 21 
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marca 2017 r. W dniu 19 kwietnia 2017 r. został złożony do KRS wniosek o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału w 

wyniku emisji akcji serii F. W dniu 30 maja 2017 r. Emitent otrzymał decyzję KRS w sprawie rejestracji podwyższenia. W 

dniu 1 czerwca 2017 r. zostały złożone dokumenty do KDPW w sprawie rejestracji akcji oraz dopuszczenia do obrotu. 

Do dnia niniejszego prospektu Emitent nie zalega z żadnymi płatnościami zarówno rat kapitałowych jak również rat 

odsetkowych wynikających z umów kredytowych. 

 

Zestawienie kredytów i pożyczek w stanu na 31 grudnia 2015 r. przestawia poniższa tabela: 

Bank/pożyczkodawca 

Rodzaj kredytu/pożyczki 

Kwota 
kredytu 

 (tys. zł) 

Kwota 
pozostała do 

spłaty - 
długoterminowa 

 (tys. zł) 

Kwota pozostała 
do spłaty - 

krótkoterminowa 

 (tys. zł) 

Warunki 
oprocentowania 

Efektywna 
stopa 

procentowa  

(%) 

Termin 
spłaty 

Kredyt terminowy (kredyt A) 
na finansowanie ceny 
przejęcia 

10 000 4 100 535 

Marża + 
WIBOR 1M + 

koszty 
obowiązkowe 

 

30/09/2020 

Kredyt terminowy (kredyt B) 
na spłatę istniejącego 
zadłużenia 

40 270 14 349 1 871 

Marża + 
WIBOR 1M + 

koszty 
obowiązkowe 

 

30/09/2020 

Kredyt terminowy (kredyt C) 
na finansowanie kosztów 
inwestycji 

22 500 11 018 2 090 

Marża + 
WIBOR 1M + 

koszty 
obowiązkowe 

 

30/09/2020 

Kredyt obrotowy 
odnawialny (kredyt D1) na 
cele ogólne i finansowanie 
działalności 

8 000 - 6 019 

Marża + 
WIBOR 1M + 

koszty 
obowiązkowe 

 

04/09/2017 

Kredyt obrotowy 
odnawialny (kredyt D2) na 
cele ogólne i finansowanie 
działalności 

2 000 - - 

Marża + 
WIBOR 1M + 

koszty 
obowiązkowe 

 

04/09/2017 

Kredyt odnawialny w rach. 
bieżącym (kredyt E) na cele 
ogólne i finansowanie 
działalności 

14 000 - 3 729 

Marża + 
WIBOR 1M + 

koszty 
obowiązkowe 

 

04/09/2017 

Kredyt terminowy (kredyt F) 
na refinansowanie 
wydatków inwestycyjnych 

9 000 6 669 846 

Marża + 
WIBOR 1M + 

koszty 
obowiązkowe 

 

04/09/2020 
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Razem  36 136 15 090   

Źródło: Emitent 

 
Bankiem, który udzielił wszystkich powyższych kredytów jest mBank SA. Zabezpieczenie przedstawionych powyżej 
kredytów stanowi hipoteka umowna łączna na nieruchomościach Emitenta, umowa zastawów finansowych i zastawów 
rejestrowych na wierzytelnościach zdeponowanych na wszystkich rachunkach bankowych Emitenta, umowa zastawu 
rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw wchodzących w skład  przedsiębiorstwa Emitenta, oświadczenie o poddaniu się 
egzekucji wydania rzeczy stanowiących przedmiot zastawu, pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania rachunkami 
bankowymi Emitenta, umowy przelewu na zabezpieczenie wszelkich praw i wierzytelności z umów handlowych oraz umów 
ubezpieczeń Emitenta, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie str. 777 par. 1 kpc, pełnomocnictwa 
nieodwołalne wymagane przez umowę kredytową. 

 

Zestawienie kredytów i pożyczek oraz ich charakterystyki wg stanu na 31 grudnia 2016 r. przestawia poniższa tabela: 

Bank/pożyczkodawca 
Rodzaj kredytu/pożyczki 

Kwota 
kredytu   
(tys. zł) 

Kwota pozostała 
do spłaty - 

długoterminowa  
(tys. zł) 

Kwota 
pozostała do 

spłaty - 
krótkoterminow

a  (tys. zł) 

Warunki 
oprocentowania 
Efektywna stopa 
procentowa (%) 

Termin spłaty 

Kredyt terminowy (kredyt A) 
na finansowanie ceny 
przejęcia 

10 000 3 902 501 

Marża + WIBOR 
1M + koszty 

obowiązkowe 30/09/2020 

 

Kredyt terminowy (kredyt B) 
na spłatę istniejącego 
zadłużenia 

40 270 13 724 1 663 

Marża + WIBOR 
1M + koszty 

obowiązkowe 30/09/2020 

 

Kredyt terminowy (kredyt C) 
na finansowanie kosztów 
inwestycji 

22 500 10 217 2 004 

Marża + WIBOR 
1M + koszty 

obowiązkowe 30/09/2020 

 

Kredyt obrotowy odnawialny 
(kredyt D1) na cele ogólne i 
finansowanie działalności 

8 000 - 8 014 

Marża + WIBOR 
1M + koszty 

obowiązkowe 04/09/2017 

 

Kredyt obrotowy odnawialny 
(kredyt D2) na cele ogólne i 
finansowanie działalności 

2 000 - - 

Marża + WIBOR 
1M + koszty 

obowiązkowe 04/09/2017 

 

Kredyt odnawialny w rach. 
bieżącym (kredyt E) na cele 
ogólne i finansowanie 
działalności 

14 000 - 9 089 

Marża + WIBOR 
1M + koszty 

obowiązkowe 04/09/2017 

 

Kredyt terminowy (kredyt F) 
na refinansowanie wydatków 
inwestycyjnych 

9 000 6 302 842 

Marża + WIBOR 
1M + koszty 

obowiązkowe 04/09/2020 

 

Razem   34 145 22 113     

Źródło: Emitent 

Zestawienie kredytów i pożyczek oraz ich charakterystyki wg stanu na 31 marca 2017 r. przestawia poniższa tabela: 
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Bank/pożyczkodawca 
Rodzaj kredytu/pożyczki 

Kwota 
kredytu   
(tys. zł) 

Kwota pozostała 
do spłaty - 

długoterminowa  
(tys. zł) 

Kwota pozostała 
do spłaty - 

krótkoterminowa  
(tys. zł) 

Warunki 
oprocentowania 
Efektywna stopa 
procentowa (%) 

Termin spłaty 

Kredyt terminowy (kredyt A) na 
finansowanie ceny przejęcia 

10 000 3 902 501 

Marża + WIBOR 1M 
+ koszty 

obowiązkowe 30/09/2020 

4,44% 

Kredyt terminowy (kredyt B) na 
spłatę istniejącego zadłużenia 

40 270 13 724 1 663 

Marża + WIBOR 1M 
+ koszty 

obowiązkowe 30/09/2020 

6,36% 

Kredyt terminowy (kredyt C) na 
finansowanie kosztów inwestycji 

22 500 10 217 2 004 

Marża + WIBOR 1M 
+ koszty 

obowiązkowe 30/09/2020 

4,41% 

Kredyt obrotowy odnawialny 
(kredyt D1) na cele ogólne i 
finansowanie działalności 

8 000 - 8 014 

Marża + WIBOR 1M 
+ koszty 

obowiązkowe 04/09/2017 

4,85% 

Kredyt obrotowy odnawialny 
(kredyt D2) na cele ogólne i 
finansowanie działalności 

2 000 - - 

Marża + WIBOR 1M 
+ koszty 

obowiązkowe 04/09/2017 

- 

Kredyt odnawialny w rach. 
bieżącym (kredyt E) na cele 
ogólne i finansowanie 
działalności 

14 000 - 9 089 

Marża + WIBOR 1M 
+ koszty 

obowiązkowe 04/09/2017 

3,61% 

Kredyt terminowy (kredyt F) na 
refinansowanie wydatków 
inwestycyjnych 

9 000 6 302 842 

Marża + WIBOR 1M 
+ koszty 

obowiązkowe 04/09/2020 

4,38% 

Razem   34 145 22 113     

Źródło: Emitent 

10.2. Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów pieniężnych Emitenta 

10.2.1 Przepływy pieniężne 

 

Z uwagi na zmianę prezentacji wyników w sprawozdaniu finansowym za okres 2016 r. oraz danych porównywalnych za 
2015 r. jak również w okresie pierwszego kwartału 2017 r. oraz danych porównywalnych za pierwszy kwartał 2016 r., 
poniższa tabela przedstawia przepływy pieniężne Emitenta za okres 2016 r. oraz pierwszego kwartału 2017 r. wraz z 
przekształconymi danymi porównywalnymi odpowiednio za okres 2015 r. oraz pierwszego kwartału 2016 r.: 

  tys. zł 1Q2017 
1Q2016 

przekształcone 
2016 

2015 

przekształcone 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ 

    

Zysk (strata) brutto  -1 899 -2 105 -10 646 -10 155 

Korekty razem: -2 257 -1 554 15 554 35 996 

Amortyzacja 2 257 2 199 9 009 10 142 

Koszty z tytułu odsetek 704 574 2 740 2 161 

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -169 0 3 153 13 062 

Zmiana stanu rezerw  536 -556 82 -1 327 
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Zmiana stanu zapasów -4 781 -2 205 7 827 -3 977 

Zmiana stanu należności -7 662 1 542 8 157 10 548 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem 
zobowiązań finansowych 

7 136 -4 509 -15 229 6 741 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -282 671 -1 159 -465 

Zapłacony podatek dochodowy  0 730 963 -891 

Inne korekty 4 0 11 1 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  -4 156 -3 659 4 908 25 841 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
INWESTYCYJNEJ 

    

Wpływy 188 0 2 965 288 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i aktywów 
niematerialnych 

188 0 2 965 288 

Pozostałe wpływy 0 0 0 0 

Wydatki 289 578 2 416 3 799 

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów 
niematerialnych 

289 578 2 416 3 799 

Pozostałe wydatki 0 0 0 0 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  -101 -578 549 -3 511 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
FINANSOWEJ 

    

Wpływy 7 343 307 737 11 000 

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 7 343 307 737 11 000 

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0 

Wydatki 3 038 3 775 12 100 29 897 

Nabycie akcji własnych 0 0 0 0 

Spłaty kredyty i pożyczki 2 000 3 202 9 676 18 279 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 0 0 0 22 

Dywidendy wypłacone 0 0 0 8 902 

Odsetki zapłacone 1 016 573 2 424 2 694 

Inne wydatki finansowe 22 0 0 0 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  4 305 -3 468 -11 363 -18 897 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM  48 -7 705 -5 906 3 433 

BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:  48 -7 705 -5 906 3 433 

Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -4 1 -11  2 

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 2 834 8 751 8 751 5 318 

Inne środki pieniężne (z emisji akcji) 2 500 0 0 0 

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU 5 378 1 047 2 834 8 751 

Źródło: Emitent 

Szczegółowy opis przyczyn występowania różnic pomiędzy zmianami wynikającymi ze sprawozdania z sytuacji finansowej 
oraz zmianami wynikającymi z przepływów pieniężnych Emitenta w 2016 r. oraz w celach porównawczych w 2015 r. 
przestawiono w nocie nr 26 do sprawozdania Emitenta za 2016 r. Analogicznie, zmiany dotyczące polityki rachunkowości, 
prezentacji i korekty błędów za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r. przedstawiono w nocie nr 13 do 
sprawozdania Emitenta za pierwszy kwartał 2017 r. 

W 2016 r. przepływy z działalności operacyjnej Emitenta osiągnęły wartość jedynie 4 908 tys. zł głównie ze względu na 
osiągniętą stratę netto oraz spłatę dużej części zobowiązań krótkoterminowych. Uwolnienie środków pieniężnych poprzez 
spadek wartości posiadanych zapasów i należności miał związek ze zmniejszeniem zapotrzebowania na kapitał obrotowy 
Emitenta – w 2016 r. ponownie znacząco spadły przychody ze sprzedaży Emitenta.  
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Analogicznie jak w roku 2015 również w 2016 r. oraz w pierwszym kwartale 2017 r. Emitent nie dokonywał inwestycji w 
aktywa finansowe. Nakłady na aktywa trwałe zostały opisane w pkt 5.2.1.  

W wydatkach z tytułu działalności finansowej dominują wydatki na spłatę kredytów oraz spłaty odsetek od kredytów. W 
2015 r. Emitent spłacił kredyty w kwocie 18 279 tys. zł. Podobnie jak w roku 2015, również w 2016 r. oraz w pierwszym 
kwartale 2017 r. Spółka nie przeprowadzała emisji dłużnych papierów wartościowych 

W 2015 r. Emitent na dywidendę przeznaczył całość zysku za 2014 r. w kwocie 8 081 977,58 zł oraz dodatkowo z kapitału 
zapasowego utworzonego z zysków lat poprzednich kwotę 919 935,62 zł. Łączna wartość wypłaconej dywidendy wyniosła 
9 001 913,20 zł czyli 0,35 zł na akcję. Dniem prawa do dywidendy był 10 sierpnia 2015 r. zaś wypłata nastąpiła w dwóch 
ratach: 26 sierpnia 2015 r. (0,20 zł na akcję) i 10 listopada 2015 r. (0,15 zł na akcję). 

W 2016 r. Emitent nie wypłacał dywidendy. W okresie pierwszego kwartału 2017 r. Emitent również nie wypłacał 
dywidendy.    

W dniu 20 września 2011 r. Emitent rozpoczął program skupu akcji własnych, który wykonywany był zgodnie z uchwałą nr 
4 NWZ Emitenta z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki. Do dnia 31 
grudnia 2014 r. Emitent nabył 284 610 akcji własnych o wartości nominalnej 8 538,30 zł po średniej cenie nabycia 8,10 zł 
za każdą akcję. Nabyte akcje stanowią 1,107% kapitału zakładowego Spółki oraz upoważniają do 284 610 głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 1,107% ogólnej liczby głosów. Program skupu akcji własnych trwał do końca 
2014 r.  

Zgodnie z uchwałą NWZ skupione akcje mogą być przeznaczone na: 

- umorzenie w drodze obniżenia kapitału zakładowego, 

- lub do dalszej ich odsprzedaży, 

- lub do zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki lub podmiotom z nią powiązanym w celu realizacji programu 
motywacyjnego, jeżeli taki zostanie uchwalony, w tym w szczególności do realizacji pracowniczych programów opcji na 
akcje lub innych przydziałów akcji pracownikom Spółki lub spółki z nią powiązanej. 

W okresie 2015-2016 r. Emitent nie skupował akcji własnych, ponosił natomiast koszty przechowywania skupionych akcji. 

Ponadto również w okresie od początku 2017 r. do daty zatwierdzenia Prospektu, Emitent nie przeprowadzał skupu akcji 
własnych, ponosił natomiast koszty przechowywania skupionych akcji. 

Na podstawie przeprowadzonej subskrypcji nowej emisji akcji serii F w dniach 29 marca - 6 kwietnia 2017 r., na dzień 31 
marca 2017 r. dokonano wpłat za objęte akcje w wysokości 2 499 718, 48 zł co odpowiada 1 007 951 sztuk akcji. Kwota 
2 499 718, 48 zł została wykazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycjach środki pieniężne oraz w kapitale 
zapasowym z emisji akcji. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że na dzień 31 grudnia 2016 r. istnieją ograniczenia dotyczące wypłaty dywidendy, 
wynikające z umowy kredytu zawartej z mBank SA. Ograniczenie to zostało zdefiniowane w taki sposób, że bez pisemnej 
zgody kredytodawcy nie zostanie podjęta żadna uchwała Walnego Zgromadzenia Emitenta o podziale zysku i wypłacie 
dywidendy ani wypłacie zaliczki na poczet dywidendy. 

 

10.2.2. Płynność 

Wskaźniki płynności Emitenta przedstawia poniższa tabela: 

 

  
1Q2017 

1Q2016 

przekształcone 
2016 

2015 

przekształcone 
2015 

Kapitał obrotowy netto (tys. zł) 12 963 15 029 12 893 16 879 13 670 

Wskaźnik bieżącej płynności 1,24 1,27 1,33 1,27 1,20 

Wskaźnik podwyższonej 
płynności 

0,69 0,65 0,69 0,75 0,72 

Wskaźnik natychmiastowej 
płynności 

0,10 0,02 0,07 0,14 0,14 

Źródło: Emitent 

Zaprezentowane i omówione w niniejszym punkcie Prospektu wskaźniki płynności są wielkościami ekonomicznymi jakie 

nie znajdują odzwierciedlenia w obowiązujących standardach rachunkowości MSR/MSSF i nie mają zastosowania w 

ramach sprawozdawczości finansowej. W związku z tym w opinii Zarządu Emitenta stanowią one tzw. alternatywne 

pomiary wyników (APM). Definicje obliczeniowe wskaźników przedstawiono poniżej. Wyliczone wartości APM dotyczą 

przeszłych okresów sprawozdawczych wskazanych w nagłówku tabeli. 

Algorytm wyliczania wskaźników płynności: 
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Kapitał obrotowy netto = aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe 

Wskaźnik bieżącej płynności = 
aktywa obrotowe 
zobowiązania krótkoterminowe 

Wskaźnik podwyższonej płynności = 
(aktywa obrotowe - zapasy) 
zobowiązania krótkoterminowe 

Wskaźnik natychmiastowej płynności = 
środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
zobowiązania krótkoterminowe 

 

Pomimo stosunkowo trudnej sytuacji finansowej Emitenta, wskaźniki płynności w okresie 2015 – pierwszy kwartał 2017 r. 
utrzymywały się na stabilnym poziomie. Wartości wskaźnika bieżącej płynności w przestawionym okresie kształtowały się 
na poziomie uznawanym za bezpieczny.  

W żadnym z przedstawionych okresów, wartość aktywów obrotowych Emitenta nie spadła poniżej wartości zobowiązań 
krótkoterminowych.  

Kapitał obrotowy netto Emitenta w okresie 2015 – pierwszy kwartał 2017 ma wartość dodatnią co wskazuje na bezpieczną 
strukturę finansowania Spółki. W tym okresie nie występowało negatywne zjawisko finansowania aktywów trwałych 
zobowiązaniami krótkoterminowymi. Spadek kapitału obrotowego netto w 2016 r. oraz w pierwszym kwartale 2017 r. jest 
spowodowany znacznie szybszym spadkiem zapasów i należności wobec zobowiązań krótkoterminowych. Jest to 
związane ze zmniejszeniem zapotrzebowania na kapitał obrotowy w związku z postępującym spadkiem sprzedaży 
Emitenta w 2016 r. jak i w pierwszym kwartale 2017 r.  

W zakresie bieżącego finansowania działalności Emitenta, Zarząd nie widzi ryzyka dalszego pogarszania się sytuacji 
finansowej. Emitent na bieżąco reguluje zobowiązania wobec wszystkich swoich wierzycieli, jak również podejmuje 
działania inwestycyjne, które pozwolą mu na wzmocnienie pozycji na rynku oraz przewagę konkurencyjną w obszarach 
produktów innowacyjnych, w produkcji których Emitent się od lat specjalizuje. 

 

10.3. Potrzeby kredytowe oraz struktura finansowania Emitenta 

Informacje na temat źródeł i struktury finansowania Emitenta w całym okresie 2015 – pierwszy kwartał 2017 r. zostały 
przedstawione w pkt 10.1.   

Poniżej zaprezentowano ponownie wybrane dane dotyczące finansowania działalności Emitenta:  

tys. zł 31.03.2017 
31.03.2016 

przekształcone 
31.12.2016 

31.12.2015 
przekształcone 

31.12.2015 

Kapitał własny ogółem 73 743 79 075 73 458 81 508 95 521 

Zobowiązanie długoterminowe i rezerwy, w 
tym: 

42 865 49 136 44 581 49 134 47 294 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

2 590 4 706 2 226 4 308 7 091 

Rezerwy na świadczenia emerytalne i 
podobne 

1 038 983 1 038 982 1 870 

Pozostałe rezerwy 650 650 650 650 495 

Kredyty i pożyczki 34 145 37 064 36 136 37 063 37 063 

Inne zobowiązania finansowe  419 702 353 775 775 

Przychody przyszłych okresów 4 023 5 031 4 178 5 356 0 

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 53 773 56 480 38 787 62 123 67 381 

Kredyty i pożyczki 22 113 19 891 15 090 22 785 22 785 

Inne zobowiązania finansowe 68 0 0 0 0 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 24 098 29 568 17 457 32 274 31 714 

Zobowiązania z tytułu podatku 
dochodowego  

0 0 0 0 0 

Pozostałe zobowiązania 4 878 4 108 4 101 4 801 5 587 

Przychody przyszłych okresów 560 1 755 619 547 5 945 

Rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych 1 007 887 712 888 0 

Pozostałe rezerwy 1 049 271 808 828 0 

Źródło: Emitent 



 

RADPOL S.A. Prospekt Emisyjny 88 

Emitent finansuje swoją działalność kapitałami własnymi oraz zobowiązaniami długo- i krótkoterminowymi. W strukturze 
zobowiązań w przedstawionym okresie 2015 – pierwszy kwartał 2017 dominują kredyty bankowe i pożyczki.  

W całym okresie 2015 - pierwszy kwartał 2017 przeważającą część zobowiązań długoterminowych stanowią kredyty i 
pożyczki. Szczegółowy opis i charakterystykę zaciągniętych kredytów przedstawiono w tabelach w pkt 10.1.  

Inne zobowiązania długoterminowe finansowe stanowią zobowiązania z tytułu rozliczenia transakcji zabezpieczających 
IRS zawartych z bankiem finansującym działalność Emitenta (swap stopy procentowej) oraz leasing. 

W strukturze zobowiązań krótkoterminowych przeważają zobowiązania handlowe wobec podwykonawców i 
poddostawców. Zauważalny znaczący spadek zobowiązań z tytułu dostaw i usług w 2016 r. wynika z jednej strony ze 
zmniejszenia kapitału obrotowego z uwagi na spadek przychodów ze sprzedaży jak również z decyzji Emitenta o szybszym 
i terminowym regulowaniu sowich zobowiązań ze względów wizerunkowych, w celu poprawy postrzegania Emitenta na 
rynku dostawców i odbiorców.  

Na pozostałe zobowiązania składają się przede wszystkim zobowiązania publiczno-prawne i zobowiązania z tytułu 
wynagrodzeń. 

Zadłużenie odsetkowe Emitenta jest denominowane wyłącznie w polskim złotym.  

Zaciągnięte kredyty oprocentowane są w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną o dodatkową marżę. Bankiem, który 
udzielił wszystkich powyższych kredytów jest mBank SA. Zabezpieczenie przedstawionych powyżej kredytów stanowi 
hipoteka umowna łączna na nieruchomościach Emitenta, umowa zastawów finansowych i zastawów rejestrowych na 
wierzytelnościach zdeponowanych na wszystkich rachunkach bankowych Emitenta, umowa zastawu rejestrowego na 
zbiorze rzeczy i praw wchodzących w skład przedsiębiorstwa Emitenta, oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania 
rzeczy stanowiących przedmiot zastawu, pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania rachunkami bankowymi 
Emitenta, umowy przelewu na zabezpieczenie wszelkich praw i wierzytelności z umów handlowych oraz umów 
ubezpieczeń Emitenta, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie str. 777 par. 1 kpc, pełnomocnictwa 
nieodwołalne wymagane przez umowę kredytową. 

Emitent zabezpiecza ryzyko stopy procentowej poprzez zawieranie transakcji zabezpieczających typu IRS – zamiana stóp 
procentowych. Transakcje IRS zawierane są z mBank SA. 

Ponadto Spółka narażona jest na ryzyko walutowe z tytułu zawieranych transakcji w zwykłej działalności operacyjnej. 
Nagłe i niekorzystne zmiany kursów walut mogą wpłynąć negatywnie na osiągane przez Emitenta marże co wpłynie na 
wyniki finansowe. Emitent stara się minimalizować ryzyka wahań kursów walutowych od momentu zakupu towarów 
handlowych do momentu ich sprzedaży w przypadkach, gdy zakup i sprzedaż realizowane są w różnych walutach. 
Podstawową metodą zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym jest naturalne bilansowanie pozycji walutowych, tj. 
dążenie do zamkniętej pozycji walutowej względem pojedynczej waluty, oznaczający stan równowagi pomiędzy wielkością 
wszystkich wpływów i wydatków. Emitent nie stosuje transakcji opcyjnych w celu zabezpieczenia kursów walut.  
 

W opinii Emitenta, jego zdolność do uzyskania dostępu do środków pieniężnych oraz wszelkich innych płynnych zasobów 
w celu terminowego spłacania swoich zobowiązań jest wystarczająca na pokrycie bieżących potrzeb Spółki w okresie co 
najmniej 12 miesięcy, licząc od daty zatwierdzenia Prospektu. 

 

Poniższa tabela przedstawia wybrane wskaźniki zadłużenia Emitenta: 

  
1Q2017 

1Q2016 

przekształcone 
2016 

2015 

przekształcone 
2015 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 56,7% 57,2% 53,2% 56,8% 54,6% 

Wskaźnik pokrycia aktywów kapitałem 
własnym 

43,3% 42,8% 46,8% 42,3% 45,4% 

Wskaźnik zadłużenia 
krótkoterminowego 

72,9% 71,4% 52,8% 76,2% 70,5% 

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 58,1% 62,1% 60,7% 58,0% 49,5% 

Źródło: Emitent 

Zaprezentowane i omówione w niniejszym punkcie Prospektu wskaźniki zadłużenia są wielkościami ekonomicznymi jakie 

nie znajdują odzwierciedlenia w obowiązujących standardach rachunkowości MSR/MSSF i nie mają zastosowania w 

ramach sprawozdawczości finansowej. W związku z tym w opinii Zarządu Emitenta stanowią one tzw. alternatywne 

pomiary wyników (APM). Definicje obliczeniowe wskaźników przedstawiono poniżej. Wyliczone wartości APM dotyczą 

przeszłych okresów sprawozdawczych wskazanych w nagłówku tabeli. 

Algorytm obliczania wskaźników: 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia = 
zobowiązania ogółem 
aktywa ogółem 
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Wskaźnik pokrycia aktywów kapitałem 
własnym 

= 
kapitały własne 
aktywa ogółem 

Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego = 
zobowiązania krótkoterminowe ogółem  
kapitały własne 

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego  
zobowiązania długoterminowe ogółem  
kapitały własne 

 

10.4. Informacje dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które 
miały lub które mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną 
Emitenta 

Emitent jest stroną umów kredytowych opisanych w pkt 22 Prospektu. Umowy te szczegółowo regulują prawa i obowiązki 
Emitenta wobec banku, będącego stroną tych umów. Umowy kredytowe zawarte z bankiem zawierają szereg 
uwarunkowań i ograniczeń, związanych również z osiąganiem przez Emitenta określonych wskaźników ekonomicznych, 
zwłaszcza dotyczących poziomu zadłużenia. W opinii Emitenta, umowy kredytowe nie odbiegały i nie odbiegają od 
warunków rynkowych.  

Umowa kredytowa wprowadza jednakże ograniczenia w rozporządzaniu majątkiem Spółki, a mianowicie łączna wartość 
składników majątkowych sprzedanych, wynajętych lub stanowiących przedmiot innych rozporządzeń nie może 
przekroczyć 2,5 mln zł rocznie, aby przekroczyć ten limit Spółka musi wystąpić o zgodę do banku. Zabezpieczeniem 
kredytu są również zastawione działki (hipoteki), wyłączone z obciążenia hipotekami są działki w byłym zakładzie 
produkcyjnym w miejscowości Piła (teren zakładu w Pile jest planowany do zbycia – aktualnie trwają rozmowy z 
potencjalnymi kupcami).  

Ponadto w roku 2017 Spółka nie może przeznaczyć na nakłady inwestycyjne więcej niż 5,8 mln zł środków - zgodnie z 
aneksem do umowy kredytowej z bankiem. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że na dzień 31 grudnia 2016 r. istnieją ograniczenia dotyczące wypłaty dywidendy, 
wynikające z umowy kredytu zawartej z mBank SA. Ograniczenie to zostało zdefiniowane w taki sposób, że bez pisemnej 
zgody kredytodawcy nie zostanie podjęta żadna uchwała Walnego Zgromadzenia Emitenta o podziale zysku i wypłacie 
dywidendy ani wypłacie zaliczki na poczet dywidendy. 

Ponadto w opinii Zarządu Emitenta, Spółka ma nadal zdolność do dalszego pozyskiwania dodatkowych źródeł 
odsetkowego finansowania zewnętrznego. 

 

11. Badania i rozwój, patenty i licencje 

11.1. Opis strategii badawczo-rozwojowej Emitenta za okres objęty historycznymi informacjami 
finansowymi 

11.1.1 Opis strategii badawczo-rozwojowej Emitenta w 2015 r. 

Zakład produkcyjny w Człuchowie  

1) Technologia materiałowa:   

 Zakończono prace nad opracowaniem materiału w ramach rozpoczętego pod koniec 2013 r. Projektu 
„Opracowanie materiału, technologii produkcji muf termokurczliwych i kształtek z barierą antydyfuzyjną w 
systemie rur preizolowanych”.   

Opracowana mieszanka polimerowa została zgłoszona 9 października 2015 r. do Urzędu Patentowego 
Rzeczpospolitej Polskiej w celu udzielenia patentu na wynalazek: „Mieszanka polimerowa i wyrób zawierający 
mieszankę polimerową”, zgłoszenie numer P.414329.  

Dzięki tej mieszance możliwa jest produkcja wyrobów dla ciepłownictwa o najwyższej jakości, obniżających 
straty ciepła w rurociągach ciepłowniczych przez przenikanie. Obniżenie współczynnika przewodzenia ciepła 
[Symbol] na skutek dyfuzji gazów  i ochrona przed znaczącym wzrostem wartości w czasie eksploatacji 
rurociągów. Rozwiązania realizowane w ramach projektu pozwolą nam wprowadzić na rynek system sieci 
ciepłowniczych w całym typoszeregu wymiarowym tj.: rury preizolowane kształtki –kolana, trójniki oraz mufy 
sieciowane radiacyjnie do zabudowy zespołu złącza z barierą antydyfuzyjną.  
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 Uzyskano certyfikat Underwriters Laboratories - największej i najbardziej znanej niezależnej amerykańskiej 
organizacji non-profit - laboratorium badawczego na świecie.   

Rury termokurczliwe cienkościenne samogasnące typ: RCEH2S były wysłane na badania zgodnie ze 

standardem UL 224. 24 listopada 2015 r. uzyskały CERTYFIKATE OF COMPLIANCE numer E478953, po 
przeprowadzonej inspekcji RADPOL SA ma prawo do oznaczania swoich wyrobów znakiem UL.   

2) Energetyka zawodowa:  

 Zakończono badania konstruktorskie aluminiowego osprzętu kablowego, które miały na celu wskazanie 
koniecznych prac projektowych do wykonania w latach kolejnych.  

 Zmieniono założenia projektu stanowiska do badań diagnostycznych osprzętu kablowego z kamerą 
termowizyjną. Funkcja stanowiska zmieniona została z diagnostycznej na diagnostyczno-badawczą. W 
projekcie zrezygnowano z zakupu kamery termowizyjnej. Wstępnie wytypowano oraz przedstawiono do 
akceptacji, jednostce ds. Certyfikacji IEn, legalizowane przyrządy pomiarowe. Uzyskanie akceptacji 
wytypowanych przyrządów, późniejszy zakup oraz montaż stanowiska według wytycznych Instytutu pozwoli na 
wykonywanie w przyszłości badań konstruktorskich oraz części badań wchodzących w zakres certyfikacji 
osprzętu pod nadzorem IEn, bez ponoszenia wysokich kosztów. Zmiany znacząco wpłyną na tempo realizacji 
prac rozwojowych w zakresie osprzętu kablowego.  Wymienione cele są do realizacji w budżecie na 2016 rok.   

 Odnowiono Ocenę Techniczną na końcówki kablowe miedziane typu: K, Ks, KU, KUs, DKU, DKUs, KP, KPs, 
DKP, DKPs, DK, DKs, 2K, 2Ks, KF, KsF.  

 Odnowiono Ocenę Techniczną na złączki kablowe miedziane typu: Z, Zs, DZ, DZs, Zp, Zps, DZp, DZps, ZR, 
ZRs, DZR, DZRs, 2Z, 2Zs, ZRp, ZRps, DZRp, DZRps, DZO, DZOs, DZOp, DZOps, DZROp, DZROps.  

 Odnowiono Ocenę Techniczną na końcówki kablowe aluminiowe i aluminiowo - miedziane typu: KA, KAp, DKA, 
DKAp, KAX, KAMp, DKAMp, BA, BAM, DBAM.  

 Odnowiono Ocenę Techniczną na zlączki kablowe aluminiowe typu: DZA, DZAp, ZAE, ZAEp, ZRA, ZRAp, 
DZRA, DZRAp ZOA, DZOA, ZOAp, DZOAp, ZROAp, DZROAp.  

 Odnowiono Ocenę Techniczną na 3-fazowe głowice kablowe wnętrzowe 6/10kV typu THP-I-10-CF 3/450-1200 
oraz 3-fazowe głowice kablowe napowietrzne 6/10kV typu THP-N-10-CF 3/450-1200.  

 Odnowiono Ocenę Techniczną na głowice kablowe napowietrzne THP-N-10-CG4/800 6/10kV.  

 Odnowiono Ocenę Techniczną na głowice kablowe wnętrzowe THP-I-10-CG4/800 6/10kV.  

 Odnowiono Ocenę Techniczną na mufę kablową przelotową JHP-10-CG4 (K, D) 6/10kV.  

 Odnowiono Ocenę Techniczną na mufy przelotowe ZRM (j, t, p)/ JLP-CX, JLP – CA i ZRMZ/ JLP-CX4 0,6/1kV.  

 Odnowiono Ocenę Techniczną na głowice kablowe typu TLP - CX i TLP - CA 0,6/1kV.  

 Odnowiono Ocenę Techniczną na mufy przelotowe żywiczne JLZ 0,6/1kV.  

 Odnowiono Ocenę Techniczną na mufy przelotowe JOP.  

 Odnowiono Ocenę Techniczną na 1-no żyłowe głowice kablowe napowietrzne typu THP-N-10-CXd1, THP-N-
15-CXd i THP-N-20-CXd1.  

 Odnowiono Ocenę Techniczną na 1-no żyłowe głowice kablowe wnętrzowe typu THP-I-10-CXd1, THP-I-15-
CXd1 i THP-I-20-CXd1.  

 Odnowiono Ocenę Techniczną na mufy przelotowe  typu JHP-10-CX1 , JHP-15-CX1  i JHP-20-CX1.  

 Odnowiono Ocenę Techniczną na mufy rozgałęźne typu JLZR 0,6/1 (1,2) kV.  

3) Energetyka Cieplna:  

 Wykonano dodatkowe oprzyrządowanie do produkcji muf termokurczliwych na złącza proste rur preizolowanych, 
dla pełnego pokrycia typowymiarów w zakresie wielkości nominalnych 90 do 800mm.  

 Opracowano dokumentację konstrukcyjną i zlecono wykonanie narzędzia do produkcji muf kolanowych MK225 i 
MK250.   

 Rozpoczęto wdrażanie do produkcji nowego wyrobu – mufy odgałęźnej MK/I do budowy odgałęzień typu T i 
równoległych na preizolowanych sieciach ciepłowniczych, będących zamiennikiem dla odgałęzień 
prefabrykowanych.   

 Wykonano zamienne oprzyrządowanie do sieciowania rur wyjściowych na mufy ciepłownicze, dla poprawienia 
montażu wtapianych korków zamykających.  

Zakład produkcyjny w Ciechowie  

 Zakup nowej kompletnej prasy próżniowej do produkcji półfabrykatów (płoszek). Umożliwia zachowanie stałych 
parametrów podczas produkcji płoszek, poprawę jakości struktury masy.  

 Zakup termopar do pieca tunelowego typ K i S.   

Zakład produkcyjny w Kolonii Prawiedniki  
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1) Wydział produkcji rur wod/kan/gaz:  

 Wykonano unowocześnienie wanien laboratoryjnych do prób ciśnieniowych wyrobów z budową nowej centrali 
ciśnieniowej „SCITEQ” (obsługa 20 stacji ciśnieniowych).  

2) Wydział  produkcji rur preizolowanych:  

 Uzyskano certyfikat ISO 9001 i 1400 na produkcję rur i kształtek preizolowanych.  

 Uzyskano certyfikat ISO 3834 na produkcję kształtek stalowych spawanych.  

 Uzyskano europejski  certyfikat EH&P na produkcję rur i kształtek preizolowanych.  

 Uzyskano certyfikat dotyczący bezpieczeństwa pracy OHSAS.  

 Uzyskano  zaktualizowaną Aprobatę Techniczną na produkcję rur, kształtek i zaworów preizolowanych w 
płaszczu HDPE do budowy sieci podziemnych  oraz w płaszczu  SPIRO do budowy sieci napowietrznych.   

Zakład produkcyjny w Ostrowie Wielkopolskim  

W zakresie nowych wyrobów –  uzyskano dopuszczenie PKP PLK dla żerdzi trakcyjnych typu ETK do stosowania jako 
konstrukcje wsporcze trakcji elektrycznej,  

11.1.2 Opis strategii badawczo-rozwojowej Emitenta w 2016 r. 

W ramach prac rozwojowych w 2016 r. RADPOL S.A. realizował głównie działania związane z wdrożeniem   
i rozwojem następujących obszarów:  

1) Wyrobów  preizolowanych z barierą antydyfuzyjną przeznaczonych dla odbiorców funkcjonujących, głównie 
na  rynku ciepłowniczy.   

Opracowywany system charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi. Produkt ten szczególnie 
wyróżnia się na rynku uzyskiwanymi parametrami związanymi z przewodzeniem ciepła   
w rurociągach i sieciach cieplnych. Zastosowane autorskie rozwiązania, pozwalają znacznie obniżyć straty cieplne w 
instalacjach sieciowych. Dodatkowo produkt ten doskonale wpisuje się w obecne trendy panujące na rynku, 
preferujące stosowanie rozwiązań ekologicznych i energooszczędnych, które przynoszą wymierne korzyści finansowe 
w cyklu życia takiej inwestycji. System antydyfuzyjny, wraz z zastosowanymi w nim rozwiązaniami, został zgłoszony 
przez Spółkę do opatentowania i korzysta z ochrony praw autorskich do momentu oficjalnej publikacji patentowej.  

2) Grupy mieszanek tworzywowych opartych na modyfikowanych poliolefinach o zaawansowanych właściwościach 
fizycznych i chemicznych z przeznaczeniem do stosowania w różnych sektorach przemysłowych.  

3) Oferty produktowej uzupełniającej aktualne portfolio wyrobów Spółki. W szczególności produktów adresowanych na 
rynek:  

 ciepłowniczy (kształtki i mufy kolanowe) oraz,  

 rynek rolniczy (żerdzie strunobetonowe dostosowane do potrzeb odbiorców z tego rynku),  

 użytkowników izolatorów polimerowych (wprowadzenie do oferty nowych typów izolatorów kompozytowych).  

4) Usług opartych o technologie sieciowania radiacyjnego, w szczególności z przeznaczeniem dla firm produkcyjnych 
działających w sektorze motoryzacyjnym, stoczniowym, kolejowym, kablowym, opakowaniowym, budowlanym i 
energetycznym.   

5) Procesu spawania i jego certyfikacji na zgodność z normą EN ISO 3834, co zostało stwierdzone odpowiednim 
certyfikatem oraz spowodowało, że Spółka oferuje swoje wyroby ciepłownicze dla najbardziej wymagających 
klientów krajowych i zagranicznych.  

Zakład Emitenta w Lublinie uzyskał w 2016 r. certyfikat OHSAS 18001 potwierdzający funkcjonowanie w przedsiębiorstwie 
systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.  

11.2. Patenty i licencje posiadane przez Emitenta 

Patenty 

Emitent posiada następujące patenty na wynalazki w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności 

Przemysłowej: 
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Lp. Rodzaj 

prawa 

wyłącznego 

Tytuł / Nazwa Numer 

zgłoszenia 

Numer 

prawa 

Status UWAGI 

1. 
Patent - 

POLSKA 

Mufa 

termokurczliwa 

oraz sposób 

wytwarzania 

mufy 

termokurczliwej 

P.380355 PAT.205918 

Prawo w mocy. 

Należy wnieść opłatę 

za ochronę 

02.08.2017 r. 

Zapłacone 

2. 

Zgłoszenie 

patentowe – 

UP RP 

Mieszanka 

polimerowa I 

wyrób 

zawierający 

mieszankę 

polimerową 

P.414329 - W toku 

Zgłoszenie przed 

publikacją. 

 

3. 

Zgłoszenie 

patentowe - 

POLSKA 

Strunobetonowa 

żerdź wirowana 

z uziemieniem 

P.405511 - W toku - 

 

Licencje  

Działalność Emitenta związana jest z koniecznością pozyskiwania licencji od podmiotów zewnętrznych. 

Poniżej przedstawiono informacje na temat znaczących licencji posiadanych przez Emitenta 

Istotne licencje posiadane przez Emitenta 

Licencjodawca 
Umowa licencyjna  

(data zawarcia) 

Przedmiot licencji 

zakres (ograniczony/nieograniczony) 

IFS Industrial and 

Financial System 

Poland Sp. z o.o. 

Umowa  

wdrożeniowa 

23.10.2013 

Licencje dostępowe systemu IFS Applications 8 

Microsoft 
Umowa 

projektowa 

12.08.2016 

Licencje usługi Office 365 

Optidata Umowa 

wdrożeniowa 
Licencje dostępowe systemu WMS 

Źródło: Emitent 

11.3 Znaki towarowe 

Na Datę Prospektu Emitent posiada następujące znaki towarowe, które zostały zarejestrowane w Urzędzie Patentowym 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

Lp. Rodzaj 
prawa 

wyłącznego 

Tytuł / Nazwa Numer 
zgłoszenia 

Numer 
prawa 

Status 

1. 
Znak 

towarowy - 
POLSKA 

 

Z.271293 R.184023 
Prawo w mocy do: 

16.10.2023 r. 

2. 
Znak 

towarowy - 
POLSKA 

KTK (słowny) Z.370847 R.240031 
Prawo w mocy do: 

27.05.2020 r. 
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3. 
Znak 

towarowy - 
POLSKA 

 

Z.427922 R.281533 
Prawo w mocy do: 

25.04.2024 r. 

4. 
Znak 

towarowy – 
POLSKA 

RPK (słowny) Z.370846 R. 240030 
Prawo w mocy do: 

27.05.2020 r. 

5. 
Znak 

towarowy - 
POLSKA 

 

Z.360045 R.233555 
Prawo w mocy do: 

31.08.2019 r. 

6. 
Znak 

towarowy - 
POLSKA  

Z.326566 R.211726 
Prawo w mocy do: 

14.06.2017 r. 

7. 
Znak 

towarowy - 
POLSKA 

MULTIKan (słowny) Z.326567 R.210104 
Prawo w mocy do: 

14.06.2017 r. 

8. 
Znak 

towarowy - 
POLSKA 

RC MULTIsafe (słowny) Z.332587 R.216742 
Prawo w mocy do: 

08.11.2017 r. 

9. 
Znak 

towarowy - 
POLSKA  

Z.343795 R.230403 
Prawo w mocy do: 

18.07.2018 r. 

10. 
Znak 

towarowy - 
POLSKA 

 

Z.325569 R.216875 
Prawo w mocy do: 

23.05.2017 r. 

11. 
Znak 

towarowy - 
POLSKA 

finpol rohr (słowny) Z.360854 R.232594 
Prawo w mocy do: 

19.10.2019 r. 

Źródło: Emitent 

 

12. Informacje o tendencjach 

12.1. Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach 
i cenach sprzedaży za okres od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do daty Prospektu 

Poniżej Emitent przedstawia najistotniejsze tendencje występujące w najważniejszych dla Emitenta sektorach, do których 
kieruje swoje produkty: energetyki oraz ciepłownictwa, budowy i modernizacji infrastruktury przesyłowej gazu, wody, 
kanalizacji 

Rynek energetyki 

W 2016 r. odnotowano zdecydowany spadek inwestycji w obszarze energetyki, co przełożyło się na spadek wolumenów 
sprzedaży oraz presję na obniżanie cen. 

Początek 2017 r. jest kontynuacją trendów zaobserwowanych z roku 2016. Większość firm nadal z trudem realizuje poziom 
sprzedaży zbliżony do porównywalnego okresu 2016 r. Duże firmy dystrybucyjne usiłują wymóc na mniejszych 
producentach jak najlepsze dla siebie warunki handlowe, co negatywnie wpływa na wyniki finansowe producentów. Część 
konkurentów Emitenta powoli przystaje na takie działania dystrybutorów, co negatywnie wpływa na uzyskiwane 
rentowności. Rynek oczekuje na inwestycje w obszarze energetyki, które pozwolą na wykorzystanie mocy produkcyjnych 
i powrót do trendów z lat ubiegłych. 

Rynek ciepłownictwa, budowy i modernizacji infrastruktury przesyłowej gazu, wody, kanalizacji 

Rok 2016 charakteryzował się tendencjami spadkowymi w segmencie ciepłownictwa oraz woda-kanalizacja-gaz, m.in. w 
związku z brakiem uruchomienia przetargów z nowego cyklu finansowania unijnego na lata 2014- 2020. Ponadto zmiany 
personalne w zarządach spółek municypalnych i spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa dodatkowo wpływały na 
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opóźnienie rozpoczęcia inwestycji w postaci ogłoszenia przetargów. Kolejnym negatywnym czynnikiem były zmiany 
przepisów regulujących procedury przetargowe, które zostały ukończone w drugiej połowie roku 2016. Wszystkie te 
czynniki spowodowały spadek liczby i wartości realizowanych inwestycji – spadek o około 30-40%. Następstwem tego 
zjawiska jest olbrzymia presja cenowa ze strony firm wykonawczych, walczących o każdy projekt, co przełożyło się na 
spadek cen i marży. Pod koniec 2016 r. zaczęto uruchamiać część przetargów z tym, że wciąż obserwowana jest ogromna 
presja cenowa, co negatywnie przekłada się na ceny zbytu producentów i realizowane przez nich marże. 

Początek roku 2017 to wyraźny wzrost inwestycji w obszarze budowy i modernizacji sieci cieplnych oraz wodno-
kanalizacyjnych spowodowany głównie uruchomieniem dofinansowania w ramach programów unijnych z perspektywy 
2014-2020. Szacowany wzrost inwestycji w stosunku do 2016 wyniesie 25-35%. Trend ten przekłada się na wzrost 
poziomu ofertowania przez Emitenta rok do roku. Niemniej jednak Emitent oczekuje, że marże pozostaną na obniżonym 
poziomie przynajmniej w pierwszych miesiącach r., ze względu na to, że po długim okresie ograniczonej ilości projektów 
firmy wykonawcze usiłują za wszelką cenę zapełniać swój portfel zamówień zapewniający pokrycie kosztów stałych, a tym 
samym wywierają presję cenową. Ponadto, po roku obniżek cen surowców, dostawcy rozpoczęli w roku 2017 podwyżki 
cen surowców, co obniża poziom realizowanej marży. 

Pierwsze miesiące roku 2017 to dla Emitenta okres budowania zapasów przed sezonem, w związku z czym Emitent 
maksymalizuje wykorzystanie mocy produkcyjnych. Poziom zapasów wzrósł z 24,8 mln zł na 31 grudnia 2016 r. do 29,5 
mln zł na 31 marca 2017 r. Wzrosty poziomu zapasów planowane są przynajmniej do miesięcy letnich. 

12.2. Informacje na temat znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań lub zdarzeń, 
które mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta 

Emitent stoi na stanowisku, że tendencje rynkowe z roku 2016 powinny odwrócić się w kolejnych latach. Zakończone 
procesy legislacyjne jak również procesy zmian w Spółkach Skarbu Państwa powinny ustabilizować sytuację i pozwolić na 
sukcesywne odtworzenie poziomów sprzedaży z lat ubiegłych. W kolejnym roku poziomy sprzedaży Radpol S.A. nie 
osiągną jeszcze poziomów z lat ubiegłych, ze względu na dużą konkurencję cenowa na rynku, jak również na dużą podaż 
produktów na rynku. Uruchomienie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, jak również wykorzystywanie dofinansowań 
powinno spowodować duży wzrost zapotrzebowania rynku na produkty Emitenta. W ostatnich miesiącach w Spółce został 
przeprowadzony proces szczegółowej weryfikacji kosztów zarówno zmiennych jak i stałych, co powinno dodatkowo 
pozytywnie odbić się na wynikach finansowych kolejnych okresów. W pierwszych miesiącach roku 2017 nie będzie jeszcze 
widoczne istotne odbicie po miesiącach o niskich poziomów sprzedaży, co wiąże się z sezonowością branż w których 
działa Spółka, dopiero w kolejnych miesiącach od kwietnia/maja sprzedaż powinna, zgodnie z przewidywaniami 
ekspertów, zanotować istotne wzrosty. Po okresie problemów finansowych Spółka po ustaleniu z kredytodawcą pewnych 
odciążeń finansowych na rok 2017 jak również w związku z emisja akcji serii F Emitent powinien mieć zapewnione środki 
finansowe na stabilne realizowanie działań, modernizację i rozwój parku maszynowego, jak również może wrócić do 
inwestowania w badania i rozwój po to by oferować rynkowi nowe, zaawansowane technologicznie produkty. Wyniki 
finansowe r. 2017 powinny  być istotnie lepsze od wyników roku 2016. Zarząd Emitenta planuje maksymalne wykorzystanie 
mocy produkcyjnych, chce kłaść ogromny nacisk na jakość i terminowość dostaw w celu spełnienia oczekiwań obecnych 
oraz nowych klientów. 

13. Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe 

13.1. Oświadczenie wskazujące podstawowe założenia, na których Emitent opiera swoje prognozy lub 
szacunki 

Emitent nie sporządza prognoz ani szacunków wyników. 

13.2. Raport sporządzony przez niezależnych księgowych lub biegłych rewidentów dotyczący prognoz 
lub szacunków sporządzonych przez Emitenta 

Emitent nie sporządza prognoz ani szacunków wyników. 

13.3. Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe sporządzone przez Emitenta 

Emitent nie sporządza prognoz ani szacunków wyników. 

13.4. Oświadczenie na temat aktualności innych opublikowanych prognoz wyników 

Emitent nie sporządza prognoz ani szacunków wyników. 
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14. Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze oraz osoby zarządzające 
wyższego szczebla 

14.1. Informacje dotyczące składu organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, 
założycieli oraz osób zarządzających wyższego szczebla 

Organem zarządzającym Emitenta jest Zarząd, w którego skład wchodzi od dwóch do pięciu członków. Na Datę Prospektu 
skład Zarządu Emitenta jest czteroosobowy.  

W skład Zarządu wchodzą: 

Michał Piotr Jarczyński – Prezes Zarządu, 

Anna Maria Kułach – Wiceprezes Zarządu,  

Rafał Filip Trzeciak – Członek Zarządu, 

Piotr Ludwik Jabłoński – Członek Zarządu. 

Wszyscy członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki w Warszawie. 

Organem nadzorującym Emitenta jest Rada Nadzorcza, w której skład wchodzi sześciu członków. 

W skład Rady Nadzorczej wchodzą: 

Piotr Bartosz Ciżkowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

Jerzy Paweł Markiewicz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 

Andrzej Adam Kasperek – Sekretarz Rady Nadzorczej,  

Leszek Grzegorz Iwaniec – Członek Rady Nadzorczej, 

Krzysztof Andrzej Kołodziejczyk – Członek Rady Nadzorczej, 

Dariusz Marek Formela – Członek Rady Nadzorczej. 

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki w Warszawie. 

14.1.1. Informacje o członkach organów zarządzających 

Michał Piotr Jarczyński – Prezes Zarządu 

Michał Jarczyński w 1992 r. uzyskał tytuł magister inżynier na Politechnice Poznańskiej. Następnie, w 2001 r. ukończył studia 

podyplomowe z finansów na Akademii Ekonomicznej. 

Przebieg kariery zawodowej Michała Jarczyńskiego: 

- 01.06.2017 – nadal – Radpol S.A. – Prezes Zarządu,  

- 09.2015 – 07.2016 – CSWI sp. z o.o. – Prezes Zarządu 

- 12.2014 – 07.2016 – Enea Serwis sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej 

- 2013 – 2016 - Enea Operator sp. z o.o.  - Prezes Zarządu, 

- 2012 – 2013 - Enea SA – niezależny członek Rady Nadzorczej,  

- 03.2012 – IPM sp. z o.o. – Prezes Zarządu 

- 10.2012 – 06.2013 – Enea S.A. – niezależny Członek Rady Nadzorczej 

- 2009 – 2013 - Arctic Paper S. A. – Prezes Zarządu, 

- 1998 – 2009 - Arctic Paper Kostrzyn  S.A. - z-ca dyrektora finansowego, następnie dyrektor finansowy, Wiceprezes Zarządu, 
od stycznia 2003 Prezes Zarządu, 

- 1997 – 1998 - Centrum Wspierania Biznesu  -partner, 

- 1995 – 1996 - Przedsiębiorstwo Kamienia Budowlanego Sp. z o.o. Członek Zarządu – Dyrektor Ekonomiczny, 

- 1995 - 1996 - Price Waterhouse International Privatisation Group – senior trainer, 

- 1993 – 1995 - Centrum Wspierania Biznesu  - partner, 

- 1990 - 1993 - Agencja Konsultingowa „VEGA” – partner.  

Oprócz wyżej wymienionych, Michał Jarczyński nie pełni i nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji członka organu 
administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego w spółkach osobowych lub kapitałowych. 
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Michał Jarczyński w okresie ostatnich 5 lat nie był wspólnikiem (rozumianym również jako akcjonariusz) w spółkach 
osobowych lub kapitałowych. 

Według złożonego oświadczenia poza przedsiębiorstwem Emitenta Michał Jarczyński nie wykonuje żadnej działalności, 
która może mieć istotne znaczenie z punktu widzenia działalności prowadzonej przez Emitenta. 

Według złożonego oświadczenia, Michał Jarczyński: 

 nie został skazany za przestępstwo oszustwa lub inne przestępstwo określone w przepisach rozdziałów XXXIII-

XXXVI oraz art. 585, 587, 590 i 591 k.s.h. w okresie poprzednich pięciu lat, 

 w okresie ostatnich pięciu lat nie zostały skierowane przeciwko niemu jakiekolwiek oficjalne oskarżenia ze strony 

organów władzy publicznej, samorządu zawodowego lub innych organizacji zawodowych, jak również nie zostały 

na niego nałożone żadne sankcje, 

 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 

jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat, 

 nie pozostaje wpisany w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 

 nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej 

wyższego szczebla (o której mowa w pkt 9.1 lit d załącznika nr XXIII do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w 

podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane 

przez zarząd komisaryczny,  

 nie ma powiązań rodzinnych pomiędzy nim a innymi członkami zarządu i rady nadzorczej Spółki oraz członkami 

organów zarządzających i nadzorczych podmiotów z Grupy Kapitałowej Spółki, a także osobami zarządzającymi 

wyższego szczebla ( w tym prokurentami), 

 według wiedzy Oświadczającego w okresie ostatnich 5 lat (do chwili obecnej) nie zostały zawarte jakiekolwiek 

transakcje pomiędzy Spółką a podmiotami, w których Osoby Bliskie dla Michała Jarczyńskiego pełnią lub pełniły 

funkcje zarządcze, nadzorcze, stanowią lub stanowiły personel zarządzający wyższego szczebla lub sprawują 

(sprawowały) kontrolę, współkontrolę, mają (miały) znaczący wpływ na dany podmiot lub dysponują 

(dysponowały) w nim znaczącą liczbą głosów, 

 nie zawarł ze Spółką lub jej podmiotami zależnymi żadnych umów o świadczenie usług lub pracy, które 

przewidywałyby wypłacenie na rzecz Michała Jarczyńskiego jakichkolwiek świadczeń w razie rozwiązania 

stosunku pracy lub innego stosunku zatrudnienia. 

 

Anna Maria Kułach – Wiceprezes Zarządu 

Anna Kułach w 1997 r. ukończyła technikum hotelarskie w Zakopanem. Następnie w 2002 r. uzyskała tytuł magistra na Akademii 

Ekonomicznej w Krakowie. W 2008 r. uzyskała uprawnienia biegłego rewidenta (nr 11347), a w 2011 r. uprawnienia ACCA. 

Przebieg kariery zawodowej Anny Kułach: 

- 2003 – 2011 – Ernst&Young – pracownik działów Corporate Finance, Audyt, 

- 2011 – 2013 – Wójcik Fashion Sp. z o.o. S.K.A. – Główny Kontroler, później Dyrektor Finansowy, 

- 2013 – 2015 – Interim Management Polska Sp. z o.o. – Starszy Konsultant, 

- 2014 – 2015 – Chochołowskie Termy Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej, 

- 2015 – 2016 – PKP Cargotabor Sp. z o.o. – Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający ds. Finansów, 

- 2016 – 2017 -  – Radpol S.A. – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy, 

- 2017 – obecnie – Wiceprezes Zarządu ds. Restrukturyzacji i Finansów 

Oprócz wyżej wymienionych, Anna Kułach nie pełni i nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji członka organu 

administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego w spółkach osobowych lub kapitałowych. 

Według złożonego oświadczenia poza przedsiębiorstwem Emitenta Anna Kułach nie wykonuje żadnej działalności, która 
może mieć istotne znaczenie z punktu widzenia działalności prowadzonej przez Emitenta. 
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Według złożonego oświadczenia, Anna Kułach: 

 nie została skazana za przestępstwo oszustwa lub inne przestępstwo określone w przepisach rozdziałów XXXIII-

XXXVI oraz art. 585, 587, 590 i 591 k.s.h. w okresie poprzednich pięciu lat, 

 w okresie ostatnich pięciu lat nie zostały skierowane przeciwko niej jakiekolwiek oficjalne oskarżenia ze strony 

organów władzy publicznej, samorządu zawodowego lub innych organizacji zawodowych, jak również nie zostały 

na nią nałożone żadne sankcje, 

 nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 

jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat, 

 nie pozostaje wpisana w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 

 nie pełniła funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub 

zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt 9.1 lit d załącznika nr XXIII do Rozporządzenia Komisji 

809/2004) w podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były 

kierowane przez zarząd komisaryczny, 

 nie ma powiązań rodzinnych pomiędzy Nią a innymi członkami zarządu i rady nadzorczej Spółki oraz członkami 

organów zarządzających i nadzorczych podmiotów z Grupy Kapitałowej Spółki, a także osobami zarządzającymi 

wyższego szczebla (w tym prokurentami), 

 według wiedzy Oświadczającej w okresie ostatnich 5 lat (do chwili obecnej) nie zostały zawarte jakiekolwiek 

transakcje pomiędzy Spółką a podmiotami, w których Osoby Bliskie dla Anny Kułach pełnią lub pełniły funkcje 

zarządcze, nadzorcze, stanowią lub stanowiły personel zarządzający wyższego szczebla lub sprawują 

(sprawowały) kontrolę, współkontrolę, mają (miały) znaczący wpływ na dany podmiot lub dysponują 

(dysponowały) w nim znaczącą liczbą głosów, 

 nie zawarła ze Spółką lub jej podmiotami zależnymi żadnych umów o świadczenie usług lub pracy, które 

przewidywałyby wypłacenie na rzecz Anny Kułach jakichkolwiek świadczeń w razie rozwiązania stosunku pracy 

lub innego stosunku zatrudnienia. 

 

Rafał Filip Trzeciak – Członek Zarządu 

Rafał Trzeciak w 1999 r. w Centrum Ochrony Środowiska Politechniki Gdańskiej zdobył tytuł specjalisty systemów zarządzania.  

Następnie w 2000 r. uzyskał tytuł magistra na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Ukończył także liczne 

kursy i szkolenia m.in. z zakresu zarządzania, zarządzania produkcją i zarządzania zasobami ludzkimi. 

Przebieg kariery zawodowej Rafała Trzeciaka: 

- 2002 – 2003 – własna działalność gospodarcza – kierownik sprzedaży, współwłaściciel, 

- 2003 – 2004 – Meblomak Sp. z o.o. – koordynator jakości, kierownik jakości i logistyki, pełnomocnik zarządu ds. systemu 

zarządzania jakością, 

- 2004 – 2005 – Philips Lighting Poland S.A. – manager jakości w regionie Europy Środkowej i Wschodniej (CEE), 

- 2005 – 2008 – Eaton Truck Components Sp. z o.o. – kierownik jakości produkcji, dyrektor jakości, szef zakładu, 

- 2008 – 2014 – Hutchinson Poland Sp. z o.o. – dyrektor produkcji, business unit manager, 

- 2014 – obecnie – Radpol S.A. – dyrektor operacyjny, członek zarządu, 

- 2015 – Finpol Rohr Sp. z o.o. – prezes zarządu.  

Oprócz wyżej wymienionych, Rafał Trzeciak nie pełni i nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji członka organu 
administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego w spółkach osobowych lub kapitałowych. 

Rafał Trzeciak w okresie ostatnich 5 lat nie był wspólnikiem (rozumianym również jako akcjonariusz) w spółkach 
osobowych lub kapitałowych. 
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Według złożonego oświadczenia poza przedsiębiorstwem Emitenta Rafał Trzeciak nie wykonuje żadnej działalności, która 
może mieć istotne znaczenie z punktu widzenia działalności prowadzonej przez Emitenta. 

Według złożonego oświadczenia, Rafał Trzeciak: 

 nie został skazany za przestępstwo oszustwa lub inne przestępstwo określone w przepisach rozdziałów XXXIII-

XXXVI oraz art. 585, 587, 590 i 591 k.s.h. w okresie poprzednich pięciu lat, 

 w okresie ostatnich pięciu lat nie zostały skierowane przeciwko niemu jakiekolwiek oficjalne oskarżenia ze strony 

organów władzy publicznej, samorządu zawodowego lub innych organizacji zawodowych, jak również nie zostały 

na niego nałożone żadne sankcje, 

 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 

jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat, 

 nie pozostaje wpisany w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 

 nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej 

wyższego szczebla (o której mowa w pkt 9.1 lit d załącznika nr XXIII do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w 

podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane 

przez zarząd komisaryczny,  

 nie ma powiązań rodzinnych pomiędzy nim a innymi członkami zarządu i rady nadzorczej Spółki oraz członkami 

organów zarządzających i nadzorczych podmiotów z Grupy Kapitałowej Spółki, a także osobami zarządzającymi 

wyższego szczebla ( w tym prokurentami), 

 według wiedzy Oświadczającego w okresie ostatnich 5 lat (do chwili obecnej) nie zostały zawarte jakiekolwiek 

transakcje pomiędzy Spółką a podmiotami, w których Osoby Bliskie dla Rafała Trzeciaka pełnią lub pełniły funkcje 

zarządcze, nadzorcze, stanowią lub stanowiły personel zarządzający wyższego szczebla lub sprawują 

(sprawowały) kontrolę, współkontrolę, mają (miały) znaczący wpływ na dany podmiot lub dysponują 

(dysponowały) w nim znaczącą liczbą głosów, 

 nie zawarł ze Spółką lub jej podmiotami zależnymi żadnych umów o świadczenie usług lub pracy, które 

przewidywałyby wypłacenie na rzecz Rafała Trzeciaka jakichkolwiek świadczeń w razie rozwiązania stosunku 

pracy lub innego stosunku zatrudnienia. 

 

Piotr Ludwik Jabłoński – Członek Zarządu 

Piotr Jabłoński jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Budownictwa 

Lądowego. 

Przebieg kariery zawodowej Piotra Jabłońskiego: 

- 2016 – obecnie – Techfinn sp. z o.o. – Prezes Zarządu, 

- 2013 – 2014 – Energetyka Wisłosan sp. z o.o. – Prezes Zarządu, 

- 2006 – 2012 – KWH Pipe Poland S.A. – Dyrektor Generalny w polskim i litewskim oddziale koncernu, 

- 2005 – 2006 – WP Energia sp. z o.o. – Prezes Zarządu, Doradca Prezesa AMW ds. modernizacji systemów cieplnych, 

- 2004 – 2014 – Globeye sp. z o.o. – Członek Zarządu, 

- 2001 – 2004 – Siemens Building Technologies oddział Landis&Staefa sp. z o.o. – Dyrektor Generalny, Członek Zarządu, 

- 1996 – 2000 – Danfoss – Warszawa – Dyrektor Sprzedaży. 

Oprócz wyżej wymienionych, Piotr Jabłoński nie pełni i nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji członka organu 
administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego w spółkach osobowych lub kapitałowych. 

Piotr Jabłoński w okresie ostatnich 5 lat nie był wspólnikiem (rozumianym również jako akcjonariusz) w spółkach 
osobowych lub kapitałowych, z wyjątkiem Globeye sp. z o.o. 

Według złożonego oświadczenia poza przedsiębiorstwem Emitenta Piotr Jabłoński nie wykonuje żadnej działalności, która 
może mieć istotne znaczenie z punktu widzenia działalności prowadzonej przez Emitenta. 
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Według złożonego oświadczenia, Piotr Jabłoński: 

 nie został skazany za przestępstwo oszustwa lub inne przestępstwo określone w przepisach rozdziałów XXXIII-

XXXVI oraz art. 585, 587, 590 i 591 k.s.h. w okresie poprzednich pięciu lat, 

 w okresie ostatnich pięciu lat nie zostały skierowane przeciwko niemu jakiekolwiek oficjalne oskarżenia ze strony 

organów władzy publicznej, samorządu zawodowego lub innych organizacji zawodowych, jak również nie zostały 

na niego nałożone żadne sankcje, 

 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 

jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat, 

 nie pozostaje wpisany w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 

 nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej 

wyższego szczebla (o której mowa w pkt 9.1 lit d załącznika nr XXIII do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w 

podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane 

przez zarząd komisaryczny,  

 nie ma powiązań rodzinnych pomiędzy nim a innymi członkami zarządu i rady nadzorczej Spółki oraz członkami 

organów zarządzających i nadzorczych podmiotów z Grupy Kapitałowej Spółki, a także osobami zarządzającymi 

wyższego szczebla ( w tym prokurentami), 

 według wiedzy Oświadczającego w okresie ostatnich 5 lat (do chwili obecnej) nie zostały zawarte jakiekolwiek 

transakcje pomiędzy Spółką a podmiotami, w których Osoby Bliskie dla Piotra Jabłońskiego pełnią lub pełniły 

funkcje zarządcze, nadzorcze, stanowią lub stanowiły personel zarządzający wyższego szczebla lub sprawują 

(sprawowały) kontrolę, współkontrolę, mają (miały) znaczący wpływ na dany podmiot lub dysponują 

(dysponowały) w nim znaczącą liczbą głosów, 

 nie zawarł ze Spółką lub jej podmiotami zależnymi żadnych umów o świadczenie usług lub pracy, które 

przewidywałyby wypłacenie na rzecz Piotra Jabłońskiego jakichkolwiek świadczeń w razie rozwiązania stosunku 

pracy lub innego stosunku zatrudnienia. 

 

14.1.2. Informacje o członkach organów nadzorczych 

Piotr Bartosz Ciżkowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Piotr Ciżkowicz w 2001 r. uczęszczał do Studium Bankowości (Związek Bankowców Polskich), które zostało zakończone 

egzaminem i uzyskaniem tytułu Dyplomowanego Pracownika Bankowego. Następnie w 2002 r. uzyskał tytuł magistra na 

kierunku Ekonomia. W 2008 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych, a w 2016 r. tytuł doktora habilitowanego w Kolegium 

Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. 

Przebieg kariery zawodowej Piotra Ciżkowicza: 

- 1998 – 2000 – Ministerstwo Finansów – asystent Ministra Finansów, 

- 2000 – 2001 – Raiffeisen Bank Polska S.A. Wydział Kontrolingu – analityk finansowy, 

- 2001 – 2004 – Własna działalność gospodarcza – SGA Consulting, 

- 2001 – 2002 – Kredyt Bank S.A. Wydział Planowania i Analiz – specjalista, 

- 2002 – 2008 – Narodowy Bank Polski - Starszy Specjalista w Wydziale Międzynarodowych Studiów Porównawczych, Naczelnik 

(2003-2008), 

- 2008 – 2012 – Ernst&Young Business Advisory – Dyrektor Zespołu Analiz Ekonomicznych, Główny Ekonomista, 

- 2012 – 2015 – PKP S.A. – Członek Zarządu, 

- 2012 – 2013 - PKP Informatyka S.A. – przewodniczący Rady Nadzorczej, 

- 2012 – 2014 – PKP Energetyka S.A. – przewodniczący Rady Nadzorczej, 

- 2014 - 2015 – PKP Cargo S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 
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- 2013 – 2014 – TK Telekom Sp. z o.o. – przewodniczący Rady Nadzorczej, 

- 2014 – 2015 - PKP Intercity S.A. – przewodniczący Rady Nadzorczej,  

- 2016 – obecnie – LUMA Investment S.A. – członek zarządu, 

- 2016 – obecnie – Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej, 

- 2016 – obecnie – Radpol S.A. – przewodniczący Rady Nadzorczej. 

Oprócz wyżej wymienionych, Piotr Ciżkowicz nie pełni i nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji członka organu 

administracyjnego, zarządzającego lub  nadzorczego w spółkach osobowych lub kapitałowych. 

Piotr Ciżkowicz w okresie ostatnich 5 lat był wspólnikiem (rozumianym również jako akcjonariusz) w następujących spółkach 

osobowych lub kapitałowych: 

- 2016 – obecnie – TSB Partners Sp. z o.o., 

- 2016 – obecnie – TSB Partners Sp. komandytowa. 

Według złożonego oświadczenia poza przedsiębiorstwem Emitenta Piotr Ciżkowicz nie wykonuje żadnej działalności, która 
może mieć istotne znaczenie z punktu widzenia działalności prowadzonej przez Emitenta. 

Według złożonego oświadczenia, Piotr Ciżkowicz: 

 nie został skazany za przestępstwo oszustwa lub inne przestępstwo określone w przepisach rozdziałów XXXIII-

XXXVI oraz art. 585, 587, 590 i 591 k.s.h. w okresie poprzednich pięciu lat, 

 w okresie ostatnich pięciu lat nie zostały skierowane przeciwko niemu jakiekolwiek oficjalne oskarżenia ze strony 

organów władzy publicznej, samorządu zawodowego lub innych organizacji zawodowych, jak również nie zostały 

na niego nałożone żadne sankcje, 

 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 

jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat, 

 nie pozostaje wpisany w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 

 nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej 

wyższego szczebla (o której mowa w pkt 9.1 lit d załącznika nr XXIII do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w 

podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane 

przez zarząd komisaryczny,  

 nie ma powiązań rodzinnych pomiędzy nim a innymi członkami zarządu i rady nadzorczej Spółki oraz członkami 

organów zarządzających i nadzorczych podmiotów z Grupy Kapitałowej Spółki, a także osobami zarządzającymi 

wyższego szczebla ( w tym prokurentami), 

 według wiedzy Oświadczającego w okresie ostatnich 5 lat (do chwili obecnej) nie zostały zawarte jakiekolwiek 

transakcje pomiędzy Spółką a podmiotami, w których Osoby Bliskie dla Piotra Ciżkowicza pełnią lub pełniły 

funkcje zarządcze, nadzorcze, stanowią lub stanowiły personel zarządzający wyższego szczebla lub sprawują 

(sprawowały) kontrolę, współkontrolę, mają (miały) znaczący wpływ na dany podmiot lub dysponują 

(dysponowały) w nim znaczącą liczbą głosów, 

 nie zawarł ze Spółką lub jej podmiotami zależnymi żadnych umów o świadczenie usług lub pracy, które 

przewidywałyby wypłacenie na rzecz Piotra Ciżkowicza jakichkolwiek świadczeń w razie rozwiązania stosunku 

pracy lub innego stosunku zatrudnienia. 

 

Jerzy Paweł Markiewicz - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

Jerzy Markiewicz w 1981 r. uzyskał tytuł magistra na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.  

Przebieg kariery zawodowej Jerzego Markiewicza: 

- 1981 – 1995 – Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Dyrektor Departamentu Dewizowego (01.-10.1990), Vice President – Treasury 

w Oddziale w Nowym Jorku (11.1990-07.1995), 
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- 1995 – 1998 – Pierwszy Polsko – Amerykański Bank S.A. – Dyrektor Departamentu Skarbu, przewodniczący Komitetu 

Zarządzania Aktywami i Pasywami (09.1995 – 11.1998), Wiceprezes Członek Zarządu Banku, przewodniczący Komitetu 

Zarządzania Aktywami i Pasywami (12.1995 – 05.1998), 

- 1998 – 2001 – Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Dyrektor Wykonawczy Nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej i 

Departament Skarbu, członek Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami (06.1998 – 10.1999), Dyrektor Wykonawczy 

nadzorujący Departament Zarządzania Płynnością i Aktywami w Pionie Inwestycji i Zarządzania Aktywami, członek Komitetu 

Zarządzania Aktywami i Pasywami (11.1999 – 09.2001), Dyrektor Wykonawczy nadzorujący Departament Inwestycji 

Finansowych (10. – 12. 2001), 

- 2002 – 2006 – Bank Ochrony Środowiska S.A. – Wiceprezes, Członek Zarządu Banku nadzorujący departamenty 

rachunkowości, analiz i informacji zarządczej, zarządzania ryzykiem, przewodniczący Komitetu Zarządzania Aktywami i 

Pasywami, Sponsor Projektu centralizacji systemu informatycznego, wiceprzewodniczący Komitetu Sterującego Projektu 

Bazylea II,  

- 2006 – 2009 – Finalyse Sp. z o.o. – Dyrektor Generalny, 

- 2009 – 2013 – PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o. – Dyrektor ds. ekonomicznych, 

- 2011 – 2012 – ELBUD-PROJEKT Warszawa Sp. z o.o. – Prokurent zarządzający działalnością spółki, 

- 2014 – obecnie – BD Polska Sp. z o.o. – Dyrektor ds. rozwoju, 

- 2016 – obecnie – Soroczyński, Piołunowicz, Markiewicz, Wyrzykowski Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, 

- 2012 – obecnie – Radpol S.A. – Członek Rady Nadzorczej. 

Oprócz wyżej wymienionych, Jerzy Markiewicz nie pełni i nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji członka organu 

administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego w spółkach osobowych lub kapitałowych. 

Jerzy Markiewicz w okresie ostatnich 5 lat był wspólnikiem (rozumianym również jako akcjonariusz) w następujących spółkach 

osobowych lub kapitałowych: 

- 2016 – obecnie – Soroczyński, Piołunowicz, Markiewicz, Wyrzykowski Sp. z o.o. – Prezes Zarządu. 

Według złożonego oświadczenia poza przedsiębiorstwem Emitenta Jerzy Markiewicz nie wykonuje żadnej działalności, 
która może mieć istotne znaczenie z punktu widzenia działalności prowadzonej przez Emitenta. 

Według złożonego oświadczenia, Jerzy Markiewicz: 

 nie został skazany za przestępstwo oszustwa lub inne przestępstwo określone w przepisach rozdziałów XXXIII-

XXXVI oraz art. 585, 587, 590 i 591 k.s.h. w okresie poprzednich pięciu lat, 

 w okresie ostatnich pięciu lat nie zostały skierowane przeciwko niemu jakiekolwiek oficjalne oskarżenia ze strony 

organów władzy publicznej, samorządu zawodowego lub innych organizacji zawodowych, jak również nie zostały 

na niego nałożone żadne sankcje, 

 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 

jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat, 

 nie pozostaje wpisany w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 

 nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej 

wyższego szczebla (o której mowa w pkt 9.1 lit d załącznika nr XXIII do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w 

podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane 

przez zarząd komisaryczny, 

 nie ma powiązań rodzinnych pomiędzy Nim a innymi członkami zarządu i rady nadzorczej Spółki oraz członkami 

organów zarządzających i nadzorczych podmiotów z Grupy Kapitałowej Spółki, a także osobami zarządzającymi 

wyższego szczebla ( w tym prokurentami), 

 według wiedzy Oświadczającego w okresie ostatnich 5 lat (do chwili obecnej) nie zostały zawarte jakiekolwiek 

transakcje pomiędzy Spółką a podmiotami, w których Osoby Bliskie dla Jerzego Markiewicza pełnią lub pełniły 

funkcje zarządcze, nadzorcze, stanowią lub stanowiły personel zarządzający wyższego szczebla lub sprawują 



 

RADPOL S.A. Prospekt Emisyjny 102 

(sprawowały) kontrolę, współkontrolę, mają (miały) znaczący wpływ na dany podmiot lub dysponują 

(dysponowały) w nim znaczącą liczbą głosów, 

 nie zawarł ze Spółką lub jej podmiotami zależnymi żadnych umów o świadczenie usług lub pracy, które 

przewidywałyby wypłacenie na rzecz Jerzego Markiewicza jakichkolwiek świadczeń w razie rozwiązania stosunku 

pracy lub innego stosunku zatrudnienia. 

 

Andrzej Adam Kasperek – Sekretarz Rady Nadzorczej 

Andrzej Kasperek w 1997 r. uzyskał tytuł magistra na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek 

Finanse i Bankowość). Następnie w 2004 r. ukończył studia podyplomowe na kierunku wycena nieruchomości na Politechnice 

Warszawskiej, a w 2013 r. studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej na kierunku zarządzanie wartością 

przedsiębiorstwa. Ponadto uczęszczał do National Association Of Securities Dealers, Financial Services Authority, a także 

ukończył kurs Specjalista Balanced Scorecard (BSC) prowadzony przez TUV NORD Polska.  

Przebieg kariery zawodowej Andrzeja Kasperka: 

- 1997 - 1998 – HSBC Guziejewski & Albrecht Securities Polska S.A. – młodszy analityk w dziale doradztwa inwestycyjnego, 

- 1998 - 2000 – Bank Handlowy w Warszawie (Centrum Operacji Kapitałowych) – analityk w dziale doradztwa inwestycyjnego, 

- 2000 - Erste Securities S.A. – analityk w dziale doradztwa inwestycyjnego, 

- 2000 – 2005 – Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (Citigroup) – dyrektor w dziale doradztwa inwestycyjnego, 

- 2005 - 2008 – UBS Ltd. – dyrektor w dziale doradztwa inwestycyjnego, 

- 2009 – 2010 – Inveno Sp. z o.o. – wiceprezes ds. inwestycji, 

- 2010 – 2012 – Unicredit CAIB Poland S.A. – dyrektor w dziale doradztwa inwestycyjnego, 

- 2010 – obecnie – Ram-Serwis Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej,  

- 2012 – obecnie – INVESTSIGHT Sp. z o.o. – prezes zarządu, 

- 2015 – Sonel S.A., 

- 2016 – Polimex-Mostostal S.A., 

- 2016 – obecnie – TIM S.A. - członek Rady Nadzorczej, 

- 2017 – obecnie – Inpost S.A. -  członek Rady Nadzorczej, 

- 7.02.2017 – obecnie  – Radpol S.A. – Członek Rady Nadzorczej. 

Oprócz wyżej wymienionych, Andrzej Kasperek nie pełni i nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji członka organu 

administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego w spółkach osobowych lub kapitałowych. 

Andrzej Kasperek w okresie ostatnich 5 lat był wspólnikiem (rozumianym również jako akcjonariusz) w następujących spółkach 

osobowych lub kapitałowych: 

- 05.2012 – obecnie – Investsight Sp. z o.o., 

- 02.2013 – obecnie – Investsight Sp. z o.o. Spółka Komandytowa. 

Według złożonego oświadczenia poza przedsiębiorstwem Emitenta Andrzej Kasperek wykonuje działalność gospodarczą 

polegającą na doradztwie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, która może mieć istotne znaczenie 

z punktu widzenia działalności prowadzonej przez Emitenta. 

Według złożonego oświadczenia, Andrzej Kasperek: 

 nie został skazany za przestępstwo oszustwa lub inne przestępstwo określone w przepisach rozdziałów XXXIII-

XXXVI oraz art. 585, 587, 590 i 591 k.s.h. w okresie poprzednich pięciu lat, 

 w okresie ostatnich pięciu lat nie zostały skierowane przeciwko niemu jakiekolwiek oficjalne oskarżenia ze strony 

organów władzy publicznej, samorządu zawodowego lub innych organizacji zawodowych, jak również nie zostały 

na niego nałożone żadne sankcje, 
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 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 

jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat, 

 nie pozostaje wpisany w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 

 nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej 

wyższego szczebla (o której mowa w pkt 9.1 lit d załącznika nr XXIII do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w 

podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane 

przez zarząd komisaryczny,  

 nie ma powiązań rodzinnych pomiędzy nim a innymi członkami zarządu i rady nadzorczej Spółki oraz członkami 

organów zarządzających i nadzorczych podmiotów z Grupy Kapitałowej Spółki, a także osobami zarządzającymi 

wyższego szczebla ( w tym prokurentami), 

 według wiedzy Oświadczającego w okresie ostatnich 5 lat (do chwili obecnej) nie zostały zawarte jakiekolwiek 

transakcje pomiędzy Spółką a podmiotami, w których Osoby Bliskie dla Andrzeja Kasperka pełnią lub pełniły 

funkcje zarządcze, nadzorcze, stanowią lub stanowiły personel zarządzający wyższego szczebla lub sprawują 

(sprawowały) kontrolę, współkontrolę, mają (miały) znaczący wpływ na dany podmiot lub dysponują 

(dysponowały) w nim znaczącą liczbą głosów, 

 nie zawarł ze Spółką lub jej podmiotami zależnymi żadnych umów o świadczenie usług lub pracy, które 

przewidywałyby wypłacenie na rzecz Andrzeja Kasperka jakichkolwiek świadczeń w razie rozwiązania stosunku 

pracy lub innego stosunku zatrudnienia. 

 

Leszek Grzegorz Iwaniec – Członek Rady Nadzorczej 

Leszek Iwaniec uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 
(specjalizacja – prawo finansowe). W 1992 r. ukończył Podyplomowe Studium Prawa i Ekonomii Wspólnot Europejskich 
na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja – „Polityka finansowa Wspólnot Europejskich”). W tym samym roku zdobył 
licencję maklera papierów wartościowych (nr 118). 

Przebieg kariery zawodowej Leszka Iwańca: 

- 1990 – 1991 – Kancelaria Sejmu – Młodszy Sekretarz Komisji Konstytucyjnej, 

- 1991 – 1994 – Biuro Maklerskie Powszechnego Banku Kredytowego S.A. w Warszawie – Makler Papierów 
Wartościowych, Makler Giełdowy, 

- 1994 – Dom Maklerski „Broker” S.A. w Katowicach – Oddział w Warszawie – Dyrektor Oddziału, 

- 1995 – 1998 – Biuro Maklerskie Polskiego Banku Rozwoju S.A. w Warszawie – Specjalista ds. Analiz Ekonomiczno-
Finansowych, Starszy Ekspert ds. Analiz Ekonomiczno-Finansowych, 

- 1998 – 2002 – Erste Securities S.A. – Kierownik ds. Inwestycji, Specjalista ds. Rachunków Klientów, 

- 2002 – 2007 – Millennium Dom Maklerski S.A. – Starszy Specjalista w Zespole Maklerów Giełdowych, 

- 2007 – 2008 – Dom Maklerski PKO BP S.A. – Makler Papierów Wartościowych, 

- 2009 – Copernicus Securities S.A. – Makler/Dyrektor Działu Tradingu, 

- 2010 – obecnie – Radpol S.A. – Członek Rady Nadzorczej, 

- 2011 – obecnie – P.A. Nova S.A. 

Oprócz wyżej wymienionych, Leszek Iwaniec nie pełni i nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji członka organu 
administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego w spółkach osobowych lub kapitałowych. 

Leszek Iwaniec w okresie ostatnich 5 lat nie był wspólnikiem (rozumianym również jako akcjonariusz) w spółkach 
osobowych lub kapitałowych. 

Według złożonego oświadczenia poza przedsiębiorstwem Emitenta Leszek Iwaniec nie wykonuje żadnej działalności, 
która może mieć istotne znaczenie z punktu widzenia działalności prowadzonej przez Emitenta. 

Według złożonego oświadczenia, Leszek Iwaniec: 
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 nie został skazany za przestępstwo oszustwa lub inne przestępstwo określone w przepisach rozdziałów XXXIII-

XXXVI oraz art. 585, 587, 590 i 591 k.s.h. w okresie poprzednich pięciu lat, 

 w okresie ostatnich pięciu lat nie zostały skierowane przeciwko niemu jakiekolwiek oficjalne oskarżenia ze strony 

organów władzy publicznej, samorządu zawodowego lub innych organizacji zawodowych, jak również nie zostały 

na niego nałożone żadne sankcje, 

 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzen iu spraw 

jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat, 

 nie pozostaje wpisany w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 

 nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej 

wyższego szczebla (o której mowa w pkt 9.1 lit d załącznika nr XXIII do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w 

podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane 

przez zarząd komisaryczny, 

 nie ma powiązań rodzinnych pomiędzy Nim a innymi członkami zarządu i rady nadzorczej Spółki oraz członkami 

organów zarządzających i nadzorczych podmiotów z Grupy Kapitałowej Spółki, a także osobami zarządzającymi 

wyższego szczebla ( w tym prokurentami), 

 według wiedzy Oświadczającego w okresie ostatnich 5 lat (do chwili obecnej) nie zostały zawarte jakiekolwiek 

transakcje pomiędzy Spółką a podmiotami, w których Osoby Bliskie dla Krzysztofa Kołodziejczyka pełnią lub 

pełniły funkcje zarządcze, nadzorcze, stanowią lub stanowiły personel zarządzający wyższego szczebla lub 

sprawują (sprawowały) kontrolę, współkontrolę, mają (miały) znaczący wpływ na dany podmiot lub dysponują 

(dysponowały) w nim znaczącą liczbą głosów, 

 nie zawarł ze Spółką lub jej podmiotami zależnymi żadnych umów o świadczenie usług lub pracy, które 

przewidywałyby wypłacenie na rzecz Krzysztofa Kołodziejczyka jakichkolwiek świadczeń w razie rozwiązania 

stosunku pracy lub innego stosunku zatrudnienia. 

 

Krzysztof Andrzej Kołodziejczyk - Członek Rady Nadzorczej 

Krzysztof Kołodziejczyk uzyskał tytuł magistra na Wydziale Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Przebieg kariery zawodowej Krzysztofa Kołodziejczyka: 

- 1995 – 1997 – Stocznia Szczecińska S.A. – Ekspert ds. Finansowych, 

- 1997 – 2009 – Ciech S.A. – Skarbnik, 

- 2009 - 2012 – Ciech Chemical Group S.A. – Członek Komitetu Zarządzającego, Dyrektor Finansowy Uzinele Sodice 
Govora,  

- 2012 – 2014 – Polimex-Mostostal S.A. – Dyrektor ds. Finansowych, 

- 2012 – 2014 – PRINŻ-1 Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej, 

- 2014 – obecnie – Mostostal Siedlce Sp. z o.o. Spółka komandytowa – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor finansowy, 

- 02.2017 – obecnie – Radpol S.A. – Członek Rady Nadzorczej. 

Oprócz wyżej wymienionych, Krzysztof Kołodziejczyk nie pełni i nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji członka organu 
administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego w spółkach osobowych lub kapitałowych. 

Krzysztof Kołodziejczyk w okresie ostatnich 5 lat nie był wspólnikiem (rozumianym również jako akcjonariusz) w spółkach 
osobowych lub kapitałowych. 

Według złożonego oświadczenia poza przedsiębiorstwem Emitenta Krzysztof Kołodziejczyk nie wykonuje żadnej 
działalności, która może mieć istotne znaczenie z punktu widzenia działalności prowadzonej przez Emitenta. 

Według złożonego oświadczenia, Krzysztof Kołodziejczyk: 
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 nie został skazany za przestępstwo oszustwa lub inne przestępstwo określone w przepisach rozdziałów XXXIII-

XXXVI oraz art. 585, 587, 590 i 591 k.s.h. w okresie poprzednich pięciu lat, 

 w okresie ostatnich pięciu lat nie zostały skierowane przeciwko niemu jakiekolwiek oficjalne oskarżenia ze strony 

organów władzy publicznej, samorządu zawodowego lub innych organizacji zawodowych, jak również nie zostały 

na niego nałożone żadne sankcje, 

 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 

jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat, 

 nie pozostaje wpisany w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 

 nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej 

wyższego szczebla (o której mowa w pkt 9.1 lit d załącznika nr XXIII do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w 

podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane 

przez zarząd komisaryczny, 

 nie ma powiązań rodzinnych pomiędzy Nim a innymi członkami zarządu i rady nadzorczej Spółki oraz członkami 

organów zarządzających i nadzorczych podmiotów z Grupy Kapitałowej Spółki, a także osobami zarządzającymi 

wyższego szczebla ( w tym prokurentami), 

 według wiedzy Oświadczającego w okresie ostatnich 5 lat (do chwili obecnej) nie zostały zawarte jakiekolwiek 

transakcje pomiędzy Spółką a podmiotami, w których Osoby Bliskie dla Krzysztofa Kołodziejczyka pełnią lub 

pełniły funkcje zarządcze, nadzorcze, stanowią lub stanowiły personel zarządzający wyższego szczebla lub 

sprawują (sprawowały) kontrolę, współkontrolę, mają (miały) znaczący wpływ na dany podmiot lub dysponują 

(dysponowały) w nim znaczącą liczbą głosów, 

 nie zawarł ze Spółką lub jej podmiotami zależnymi żadnych umów o świadczenie usług lub pracy, które 

przewidywałyby wypłacenie na rzecz Krzysztofa Kołodziejczyka jakichkolwiek świadczeń w razie rozwiązania 

stosunku pracy lub innego stosunku zatrudnienia. 

 

Dariusz Marek Formela – Członek Rady Nadzorczej 

Dariusz Formela w 1998 r. uzyskał tytuł magistra Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. 
Następnie w 2006 r. ukończył studia na Uniwersytecie w Bradford i WSPIZ im. L. Koźmińskiego. Ukończył liczne studia 
podyplomowe: Uprawnienia członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (zakończone egzaminem 
państwowym); Studium dla Doradców Inwestycyjnych i Analityków Papierów Wartościowych w Instytucie Rozwoju 
Biznesu; Podyplomowe Studia Zarządzania Wartością Firmy i Podyplomowe Studia Menedżerskie XX edycja w Szkole 
Głównej Handlowej; Studium Finansów w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów i staż zagraniczny z ubezpieczeń 
zdrowotnych w Paryżu/Auxerre. 

Przebieg kariery zawodowej Dariusza Formela: 

- 1995 – 1998 – CPP Sp. z o.o. w Gdańsku – koordynator ds. logistyki, 

- 1998 – 2004 – PKN Orlen S.A. – Zastępca Dyrektora ds. Organizacji, Zastępca Dyrektora ds. Społecznych, Kierownik 
Działu Organizacji, Specjalista ds. organizacyjno-prawnych, 

- 2004 – 2007 – PKN Orlen S.A. – Dyrektor Wykonawczy ds. Organizacji, Dyrektor ds. Restrukturyzacji i Systemów 
Zarządzania, 

- 2006 – 2008 – AB Mazeikiu Nafta – Członek Zarządu, 

- 2007 – 2008 – PKN Orlen S.A. – Członek Zarządu, 

- 2008 – 2009 – PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – Dyrektor Departamentu Organizacji i Dialogu Społecznego, 

- 2009 – 2012 – CM Makton S.A. – Prezes Zarządu, 

- 2009 – 2012 - PKM DUDA S.A. – Wiceprezes Zarządu, 

- 2011 - 2012 - BREPAY SA. – Członek Rady Nadzorczej, 
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- 2011 – obecnie – RAYO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa – Prezes Zarządu, działalność konsultingowa, 

- 2011 – obecnie – Avia Solutions Group – Członek Rady Nadzorczej, 

- 2012 – 2015 – Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. – Członek Rady Nadzorczej, 

- 2012 – 2013 – Polimex Mostostal S.A. – Członek Rady Nadzorczej, 

- 2012 – obecnie – Gobarto S.A. – Prezes Zarządu, 

- 2013 – obecnie – Agora S.A. – Członek Rady Nadzorczej, 

- 2016 – obecnie – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „FERMA-POL” Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej, 

- 2016 – obecnie – Klub Sportowy Amica Wronki Sportowa Spółka Akcyjna – Członek Rady Nadzorczej, 

- 2017 – obecnie – Radpol S.A. – Członek Rady Nadzorczej.  

Oprócz wyżej wymienionych, Dariusz Formela nie pełni i nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji członka organu 
administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego w spółkach osobowych lub kapitałowych. 

Dariusz Formela w okresie ostatnich 5 lat był wspólnikiem (rozumianym również jako akcjonariusz) w następujących spółkach 

osobowych lub kapitałowych: 

- 2009 – obecnie – Fruity Tree Sp. z o.o., 

- 2011 – obecnie – RAYO Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, 

- 2011 – obecnie – RAYO Sp. z o.o., 

- 2012 – obecnie – LOLLE Sp. z o.o. 

Według złożonego oświadczenia poza przedsiębiorstwem Emitenta Dariusz Formela wykonuje działalność gospodarczą 

polegającą na doradztwie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, która może mieć istotne znaczenie 

z punktu widzenia działalności prowadzonej przez Emitenta. 

Według złożonego oświadczenia, Dariusz Formela: 

 nie został skazany za przestępstwo oszustwa lub inne przestępstwo określone w przepisach rozdziałów XXXIII-

XXXVI oraz art. 585, 587, 590 i 591 k.s.h. w okresie poprzednich pięciu lat, 

 w okresie ostatnich pięciu lat nie zostały skierowane przeciwko niemu jakiekolwiek oficjalne oskarżenia ze strony 

organów władzy publicznej, samorządu zawodowego lub innych organizacji zawodowych, jak również nie zostały 

na niego nałożone żadne sankcje, 

 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 

jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat, 

 nie pozostaje wpisany w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 

 nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej 

wyższego szczebla (o której mowa w pkt 9.1 lit d załącznika nr XXIII do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w 

podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane 

przez zarząd komisaryczny,  

 nie ma powiązań rodzinnych pomiędzy nim a innymi członkami zarządu i rady nadzorczej Spółki oraz członkami 

organów zarządzających i nadzorczych podmiotów z Grupy Kapitałowej Spółki, a także osobami zarządzającymi 

wyższego szczebla ( w tym prokurentami), 

 według wiedzy Oświadczającego w okresie ostatnich 5 lat (do chwili obecnej) nie zostały zawarte jakiekolwiek 

transakcje pomiędzy Spółką a podmiotami, w których Osoby Bliskie dla Dariusza Formela pełnią lub pełniły 

funkcje zarządcze, nadzorcze, stanowią lub stanowiły personel zarządzający wyższego szczebla lub sprawują 

(sprawowały) kontrolę, współkontrolę, mają (miały) znaczący wpływ na dany podmiot lub dysponują 

(dysponowały) w nim znaczącą liczbą głosów, 
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 nie zawarł ze Spółką lub jej podmiotami zależnymi żadnych umów o świadczenie usług lub pracy, które 

przewidywałyby wypłacenie na rzecz Dariusza Formela jakichkolwiek świadczeń w razie rozwiązania stosunku 

pracy lub innego stosunku zatrudnienia. 

14.1.3. Informacje o założycielach 

Założycielem Emitenta jest Skarb Państwa, w imieniu którego działał Minister Przekształceń Własnościowych. Emitent 
powstał w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zakład Urządzeń Technologicznych w 
Człuchowie. 

14.1.4. Informacje o osobach zarządzających wyższego szczebla 

Emitent nie identyfikuje osób zarządzających wyższego szczebla. 

14.2. Informacje na temat konfliktu interesów w organach administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyższego szczebla 

Według wiedzy Emitenta, nie występuje żaden konflikt interesów osób, o których mowa w rozdziale 9.1 Prospektu 
pomiędzy obowiązkami względem Emitenta a ich prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. 

Według wiedzy Emitenta, nie występują żadne ograniczenia uzgodnione przez osoby wymienione w rozdziale 9.1.1. i 
9.1.2. Prospektu, w zakresie zbycia w określonym czasie posiadanych przez nie papierów wartościowych Emitenta.  

  

15. Wynagrodzenie i inne świadczenia za ostatni pełny rok obrotowy w odniesieniu 
do członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz osób 
zarządzających wyższego szczebla 

15.1. Wysokość wypłaconego wynagrodzenia (w tym świadczeń warunkowych lub odroczonych) oraz 
przyznanych przez Emitenta i jego podmioty zależne świadczeń w naturze za usługi świadczone na 
rzecz spółki lub jej podmiotów zależnych 

15.1.2 Członkowie Zarządu, osoby zarządzające wyższego szczebla i prokurenci 

Prezes Zarządu – Michał Jarczyński jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta na podstawie umowy o pracę z dnia 
23.05.2017 r. zawartej na czas nieokreślony. 

Wiceprezes Zarządu - Anna Kułach jest zatrudniona w przedsiębiorstwie Emitenta na podstawie umowy o pracę z dnia 
28.09.2016 r. zawartej na czas nieokreślony. 

Członek Zarządu - Rafał Trzeciak jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta na podstawie umowy o pracę z dnia 
24.10.2014 r. zawartej na czas nieokreślony. 

Członek Zarządu – Piotr Jabłoński jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta na podstawie umowy o pracę z dnia 
8.06.2017 r. zawartej na czas nieokreślony. Prezes Zarządu – Michał Jarczyński oraz Członek Zarządu – Piotr Jabłoński 
nie pobierali wynagrodzenia w 2016 r. 

Były Prezes Zarządu - Marcin Kowalczyk jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta na podstawie umowy o pracę z 
dnia 11.04.2016 r. zawartej na czas nieokreślony. 

Były Wiceprezes Zarządu - Andrzej Sielski był zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta na podstawie umowy o pracę z 
dnia 5.03.2004 r. zawartej na czas nieokreślony. 

Były Prezes Zarządu - Daniel Dajewski był zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta na podstawie umowy o pracę z dnia 
7.01.2015 r. zawartej na czas nieokreślony. 

Wysokość wynagrodzenia wypłaconego Członkom Zarządu oraz przyznanych im przez Emitenta świadczeń w naturze za 
świadczenie przez te osoby pracy na rzecz Emitenta w 2016 r. prezentuje poniższa tabela. 

Wynagrodzenie brutto Członków Zarządu za 2016 rok (tys. zł) należne od Emitenta 

Imię nazwisko Okres pełnienia funkcji Wynagrodzenie 
rok 2016 

Wartość innych 
świadczeń 
rok 2016 

Daniel Dajewski 07.01.2015 – 11.04.2016 156 11 

Andrzej Sielski 29.06.2001 – 17.08.2016 370 31 

Rafał Trzeciak 09.06.2015 – Data 
Prospektu 

356 51 

Anna Kułach 17.08.2016 – Data 
Prospektu 

109 12 
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Marcin Kowalczyk 11.04.2016 – 07.02.2017 400 22 

 

¹Świadczenie z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych  

²Ryczałt z tytułu korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych  

Źródło: Emitent 

Członkowie Zarządu nie pobierali w 2016 r. od Emitenta innych świadczeń niż wskazane w powyższej tabeli.  

Emitent nie posiada podmiotów zależnych, od których Członkowie Zarządu mogliby pobierać świadczenia w 2016 r. 

W 2016 r. nie wypłacono Członkom Zarządu świadczeń warunkowych i odroczonych. 
 

15.1.3 Rada Nadzorcza 

Wysokość wynagrodzenia wypłaconego Członkom Rady Nadzorczej oraz przyznanych im przez Emitenta świadczeń  
w naturze za usługi świadczone przez te osoby w każdym charakterze na rzecz Emitenta prezentuje poniższa tabela. 

 

Wynagrodzenie brutto osób nadzorujących za 2016 r. (tys. zł) należne od Emitenta 

Imię nazwisko Okres pełnienia funkcji Wynagrodzenie 
rok 2016 

Wartość innych 
świadczeń 
rok 2016 

Grzegorz Bielowicki  24.06.2015 – 18.01.2017 55 0 

Leszek Iwaniec 24.06.2015 – Data 
Prospektu 

56 0 

Jerzy Markiewicz 24.06.2015 – Data 
Prospektu 

48 0 

Marcin Wysocki 24.06.2015 – 07.02.2017 48 0 

Piotr Ciżkowicz 17.05.2016 – Data 
Prospektu 

26 0 

Janusz Niedźwiecki 24.06.2015 – 23.12.2016 43 0 

Tomasz Rejman 24.06.2015 – 04.01.2016 0 0 

Źródło: Emitent 

Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie od Emitenta z tytułu powołania. Wynagrodzenie Członków Rady 
Nadzorczej jest adekwatne do wykonywanych zadań oraz zróżnicowane ze względu na pełnione funkcje. 

Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali w 2016 r. od Emitenta innych świadczeń niż wskazane w powyższej tabeli.  

Emitent nie posiada podmiotów zależnych, od których Członkowie Rady Nadzorczej mogłyby pobierać świadczenia  

w 2016 r. 

W 2016 r. nie wypłacono Członkom Rady Nadzorczej świadczeń warunkowych i odroczonych. 

15.2. Ogólna wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta kwota lub jego podmioty zależne na 
świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne świadczenia 

Emitent nie wydzielił ani nie zgromadził środków pieniężnych na świadczenia rentowe, emerytalne lub inne podobne 
świadczenia. Emitent nie posiada podmiotów zależnych. 

16. Praktyki organu administracyjnego, zarządzającego i nadzorującego 

16.1. Data zakończenia obecnej kadencji oraz okres przez jaki członkowie organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych sprawowały swoje funkcje 

 

16.1.1. Zarząd 

Zgodnie ze Statutem Spółki, Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków. Kadencja Zarządu trwa 3 lata i jest 
kadencją wspólną. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. 

Obecna VIII kadencja Zarządu rozpoczęła się w dniu 6 maja 2017 r. i zakończy się w dniu 7 maja 2020 r. W skład Zarządu 
wchodzi Michał Jarczyński (Prezes Zarządu), Anna Kułach (Wiceprezes Zarządu), Rafał Trzeciak (Członek Zarządu), Piotr 
Jabłoński. (Członek Zarządu). 
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Michał Jarczyński został powołany na funkcję Prezesa Zarządu z dniem 1 czerwca 2017 r. uchwałą Rady Nadzorczej z 

dnia 23 maja 2017 r. 

Anna Kułach została powołana na funkcję Członka Zarządu z dniem 17 sierpnia 2016 r. uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 

17 sierpnia 2016 r. Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 7 lutego 2017 r. powierzyła Annie Kułach obowiązki Prezesa Zarządu 
ze skutkiem na dzień 7 lutego 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta uchwałą z dnia 20 marca 2017 r. powołała Annę Kułach 
na Członka Zarządu Emitenta na nową VIII kadencję Zarządu, natomiast uchwałą z dnia 8 czerwca 2017 r. powierzyła 
Pani Annie Kułach funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 8 czerwca 2017 r.  

Rafał Trzeciak został powołany na funkcję Członka Zarządu z dniem 9 czerwca 2015 r. uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 

9 czerwca 2015 r. Uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 20 marca 2017 r. Rafał Trzeciak został powołany na Członka 
Zarządu Emitenta na nową VIII kadencję. 

Piotr Jabłoński został powołany na funkcję Członka Zarządu z dniem 8 czerwca 2017 r. uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 

8 czerwca 2017 r. 

Mandaty Członków Zarządu obecnej VIII kadencji wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Emitenta 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 r. 

 

16.1.2. Rada Nadzorcza  

Zgodnie ze Statutem Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej 
trwa 3 lata i jest kadencją wspólną. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. 

Obecna VIII kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 24 czerwca 2015 r. i zakończy się w dniu 23 czerwca 2018 
r. W skład Rady Nadzorczej wchodzą: Piotr Ciżkowicz, Leszek Iwaniec, Jerzy Markiewicz, Andrzej Kasperek, Krzysztof 
Kołodziejczyk oraz Dariusz Formela. 

Piotr Ciżkowicz powołany został na funkcję Członka Rady Nadzorczej uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2016 r. Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 7 lutego 2017 r. wybrała Piotra Ciżkowicza 
na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

Leszek Iwaniec powołany został na funkcję Członka Rady Nadzorczej uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2015 r. 

Jerzy Markiewicz powołany został na funkcję Członka Rady Nadzorczej uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2015 r. Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 7 lutego 2017 r. wybrała Jerzego 
Markiewicza na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

Dariusz Formela powołany został na funkcję Członka Rady Nadzorczej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 22 lutego 2017 r. 

Krzysztof Kołodziejczyk powołany został na funkcję Członka Rady Nadzorczej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 7 lutego 2017 r. 

Andrzej Kasperek powołany został na funkcję Członka Rady Nadzorczej uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 7 lutego 2017 r. Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 7 lutego 2017 r. wybrała Andrzeja Kasperka 
na Sekretarza Rady Nadzorczej. 

Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Emitenta 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r. 

Wszyscy członkowie spełniają kryterium niezależności (spełniają kryteria określone w statucie Emitenta, jak również 
kryteria z załącznika nr II Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r.). 

16.2. Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych z Emitentem lub którymkolwiek z jego podmiotów zależnych 
określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy 

Członek Zarządu – Rafał Trzeciak w dniu 24 października 2014 r. zawarł z Emitentem umowę o zakazie konkurencji w 

czasie trwania stosunku pracy i po ustaniu stosunku pracy. Zakaz konkurencji nie dotyczy (i) uczestnictwa Rafała Trzeciaka 
w organach spółek zależnych lub powiązanych z Emitentem pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Emitenta, 
(ii) objęcia funkcji w organach podmiotów prowadzących działalność gospodarczą konkurencyjną w stosunku do 
działalności Spółki pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Emitenta, (iii) nabycia akcji, udziałów lub innych 
tytułów własności w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki 
lub spółek z grupy kapitałowej Emitenta pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Emitenta, co nie dotyczy 
nabywania do 3% akcji, udziałów lub innych tytułów własności, (iv) wykonania wskazanych w umowie czynności 
konkurencyjnych pod warunkiem uzyskania każdorazowo zgody Rady Nadzorczej Emitenta. Umowa przewiduje zakaz 
prowadzenia przez Rafała Trzeciaka działalności konkurencyjnej w okresie 6 miesięcy po ustaniu stosunku pracy 
łączącego go ze Spółką. W okresie obowiązywania zakazu konkurencji Rafałowi Trzeciakowi przysługuje odszkodowanie 
w kwocie brutto wynoszącej 25% kwoty wynagrodzenia otrzymanego od Emitenta przez okres 6 miesięcy przed ustaniem 
stosunku pracy. Spółka nie będzie zobowiązana do wypłaty odszkodowania w przypadku naruszenia przez Rafała 
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Trzeciaka zakazu konkurencji w odniesieniu do rat odszkodowania, których wymagalność nastąpiła w dniu lub po dniu 
naruszenia zakazu. W przypadku zmiany przedmiotu działalności Spółki, utraty przez informacje poufne, do których Rafał 
Trzeciak ma dostęp w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych, jak również w przypadku rozwiązania przez 
Rafała Trzeciaka umowy o pracę bez uzasadnionej przyczyny, a także rozwiązania przez Spółkę umowy o pracę z powodu 
ciężkiego naruszenia przez Rafała Trzeciaka jej obowiązków pracowniczych, Spółce przysługuje prawo rozwiązania 
umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Spółka może odstąpić od niniejszej umowy do dnia 
ustania stosunku pracy. Po rozwiązaniu umowy strony zostają zwolnione z wypełnienia wszelkich zobowiązań z niej 
wynikających, w szczególności Spółka zwolniona będzie z obowiązku zapłaty rat odszkodowania, których wymagalność 
przypadnie po dniu odstąpienia od umowy lub po upływie okresu jej wypowiedzenia.  

Oprócz powyższego, Emitent nie zawarł z członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych umów o 
świadczenie usług określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku łączącego ich ze Spółką. 

16.3. Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń Emitenta, dane członków danej komisji 
oraz podsumowanie zasad funkcjonowania tych komisji 

Zasady funkcjonowania komitetu audytu u Emitenta  

Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym  (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1089)  w strukturze jednostek zainteresowania publicznego, którymi są emitenci papierów wartościowych 
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym państwa UE powinien działać komitet audytu, który jest komitetem do 
spraw audytu, o którym mowa w rozporządzeniu nr 537/2014. Członkowie komitetu audytu są powoływani przez radę 
nadzorczą lub inny organ nadzorczy lub kontrolny spośród członków tego organu. W skład komitetu audytu wchodzi 
przynajmniej 3 członków. Przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie 
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.  

Na Datę Prospektu, Emitent spełnia powyższe warunki. W skład Rady Nadzorczej Emitenta zostali powołani członkowie 
spełniający kryteria niezależności z art. 129 ust. 3 ww. ustawy o biegłych rewidentach i posiadający wiedzę i umiejętności 
w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. 

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej Emitenta w przypadku, gdy skład Rady Nadzorczej jest pięcioosobowy może 
ona podjąć uchwałę o powierzeniu zadań Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej.  

Komitet Audytu składa się z co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu wybranych przez 
Radę Nadzorczą spośród swoich członków na okres jej kadencji. Kadencja Komitetu Audytu jest wspólna dla jej członków 
i pokrywa się z kadencją Rady Nadzorczej. 

Na Datę Prospektu w skład Komitetu Audytu wchodzą: Leszek Iwaniec (Przewodniczący Komitetu Audytu, spełniający 
kryteria niezależności), Jerzy Markiewicz (Członek Komitetu Audytu, spełniający kryteria niezależności), Andrzej Kasperek 
(Członek Komitetu Audytu spełniający kryteria niezależności i posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości 
i badania sprawozdań finansowych). 

Leszek Iwaniec został wybrany na Przewodniczącego Komitetu Audytu uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 21 lipca 2015 r. 

Jerzy Markiewicz został wybrany na Członka Komitetu Audytu uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 21 lipca 2015 r. 

Andrzej Kasperek został wybrany na Członka Komitetu Audytu uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 1 marca 2017 r. 

Podstawowym zadaniem komitetu audytu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego wdrażania i 
kontroli procesów sprawozdawczości finansowej w Spółce, skuteczności kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania 
ryzykiem oraz współpraca z biegłymi rewidentami. Ponadto do zadań komitetu należy w szczególności: 
a) monitorowanie (a) procesu sprawozdawczości finansowej, (b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów 

zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, (c) wykonywania 

czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem 

wszelkich wniosków i ustaleń  Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie 

audytorskiej;  

b) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, 

gdy na rzecz jednostki zainteresowania publicznego świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie; 

c) informowanie rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jednostki zainteresowania publicznego 

o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości 

finansowej w jednostce zainteresowania publicznego, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania;  

d) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych 

usług niebędących badaniem w jednostce zainteresowania publicznego;  

e) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;  

f) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z 

tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;  

g) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego;  
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h) przedstawianie radzie nadzorczej lub innemu organowi nadzorczemu lub kontrolnemu, lub organowi, o którym mowa 

w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 

rozporządzenia nr 537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt e) i f) powyżej;  

i) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w jednostce 

zainteresowania publicznego. 

 

Szczegółowe uprawnienia i obowiązki Komitetu Audytu, organizację posiedzeń oraz zasady ich protokołowania określa 
Regulamin Komitetu Audytu przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 38/06/2011 z dnia 11 marca 2011 r. 

Emitent rozpoczął prace nad przyjęciem nowego regulaminu Komitetu Audytu dostosowanego do zapisów ustawy o 
biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089). Rada Nadzorcza 
zatwierdzi nowy regulamin Komitet Audytu najpóźniej do końca sierpnia br. (co jest zgodne z postanowieniami art. 297 
ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym). 

Zasady funkcjonowania komitetu wynagrodzeń u Emitenta 

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może powołać Komitet ds. Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza 
może również w każdym czasie podjąć uchwałę o jego rozwiązaniu. 

W skład Komitetu ds. Wynagrodzeń wchodzi co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej jeden 
niezależny członek Rady Nadzorczej.  

Członkowie Komitetu ds. Wynagrodzeń, w tym jego Przewodniczący, wybierani są przez Radę Nadzorczą. 

Członkowie Komitetu ds. Wynagrodzeń mogą być w każdym czasie przez Radę Nadzorczą odwołani.  

Kadencja członków Komitetu ds. Wynagrodzeń odpowiada ich kadencji w Radzie Nadzorczej. 

Na Datę Prospektu w skład Komitetu ds. Wynagrodzeń wchodzą Piotr Ciżkowicz (Przewodniczący Komitetu ds. 
Wynagrodzeń), Dariusz Formela (Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń), Krzysztof Kołodziejczyk (Członek Komitetu ds. 
Wynagrodzeń). 

Piotr Ciżkowicz został wybrany na Przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 1 

marca 2017 r. 

Dariusz Formela został wybrany na Członka Komitetu ds. Wynagrodzeń uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 1 marca 2017 

r. 

Krzysztof Kołodziejczyk został wybrany na Członka Komitetu ds. Wynagrodzeń uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 1 marca 

2017 r. 

Do kompetencji Komitetu ds. Wynagrodzeń należą w szczególności następujące sprawy dotyczące: 
1) wysokości i zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki obejmujące:  
a) dokonywanie oceny wynagrodzeń otrzymywanych przez Członków Zarządu Spółki w oparciu o warunki rynkowe,  
b) dokonywanie oceny wynagrodzeń otrzymywanych przez Członków Zarządu Spółki w odniesieniu do zakresu 
obowiązków Członków Zarządu Spółki i sposobu ich wykonywania,  
c) przedkładanie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki, każdorazowo 
przed jej ustaleniem lub zmianą,  
d) przedstawianie Radzie Nadzorczej propozycji dotyczących odpowiednich form umowy z Członkami Zarządu Spółki,  
e) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji odnośnie premii dla Członków Zarządu Spółki,  
f) wspieranie Rady Nadzorczej w nadzorowaniu procesu, zgodnie z którym Spółka przestrzega obowiązujących przepisów 
dotyczących obowiązków informacyjnych w zakresie wynagrodzeń (w szczególności stosowanych zasad wynagradzania 
i wynagrodzeń przyznanych Członkom Zarządu);  
2) wynagrodzenia kadry kierowniczej wysokiego szczebla obejmujące:  
a) wydawanie ogólnych rekomendacji Zarządowi Spółki odnośnie poziomu i struktury wynagradzania kadry kierowniczej 
wysokiego szczebla,  
b) dokonywanie ogólnej oceny prawidłowości polityki Spółki w sprawie wynagradzania kadry kierowniczej Spółk i nie 
wchodzącej w skład Zarządu,  
c) monitorowanie poziomu i struktury wynagrodzeń kadry kierowniczej wysokiego szczebla na podstawie odpowiednich 
informacji przekazywanych przez Zarząd Spółki;  
3) systemów lub programów motywacyjnych (w tym opartych na przyznaniu praw do akcji Spółki) dla Członków Zarządu 
Spółki i pracowników Spółki:  
a) omawianie ogólnych zasad realizowania takich programów i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w tym 
zakresie, 
b) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących wyboru pomiędzy poszczególnymi systemami motywacji 
pracowników Spółki, z podaniem powodów wyboru i jego konsekwencji (w tym szacowanych kosztów),  
c) bieżące weryfikowanie informacji dotyczących realizacji programów motywacyjnych przekazywanych w sprawozdaniach 
finansowych lub na walnym zgromadzeniu Spółki. 
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Szczegółowe uprawnienia i obowiązki Komitetu ds. Wynagrodzeń, organizację posiedzeń oraz zasady ich protokołowania 
określa Regulamin Komitetu ds. Wynagrodzeń przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 65/08/2016 z dnia 12 grudnia 
2016 r. 

16.4. Informacje na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego 

Na Datę Prospektu Emitent stosuje zasady określone w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016” w 
brzmieniu nadanym przez załącznik do uchwały Rady Giełdy nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 r.  

Emitent nie stosuje 2 rekomendacji: III.R.1., IV.R.2. oraz 7 zasad szczegółowych: I.Z.1.10., I.Z.1.15., I.Z.1.16., III.Z.2., 
IV.Z.2., IV.Z.3., V.Z.6.  

 
I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami  

I.Z.1.10. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym 
miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich 
publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji. 
 
Zasada nie jest stosowana. 

 
Komentarz: Spółka nie sporządziła prognoz finansowych w 2016 r. 
 

I.Z.1.15. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym 
miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki 
różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy 
polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele 
stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała 
i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji. 
 
Zasada nie jest stosowana. 
 
Komentarz: Spółka nie ma określonej polityki różnorodności w tym zakresie. Kluczowe decyzje personalne w odniesieniu 

do wyboru członków organów Spółki oraz menedżerów wyższego szczebla podejmuje Walne Zgromadzenie i Rada 
Nadzorcza. Podstawowymi kryteriami wyboru danej osoby są jej kwalifikacje i doświadczenie. Informacje dotyczące 
członków organów Spółki są publikowane w raportach bieżących i na stronie internetowej Spółki. 
 
I.Z.1.16. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym 
miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa informację na temat planowanej transmisji obrad walnego 
zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia. 
 
Zasada nie jest stosowana. 
 
Komentarz: Koszty transmisji obrad Walnego Zgromadzenia są zbyt wysokie, a obecna struktura akcjonariatu powoduje 

brak zainteresowania transmisją obrad przez akcjonariuszy. Ponadto Statut Spółki i Regulamin Walnego nie przewiduje 
transmisji obrad. 
 
III. Systemy i funkcje wewnętrzne 
 

III.R.1. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych systemach 
lub funkcjach (kontrola wewnętrzna, zarządzanie ryzykiem oraz nadzór zgodności działalności z prawem compliance, 
audyt wewnętrzny) chyba że wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar lub rodzaj 
działalności prowadzonej przez spółkę. 
 
Zasada nie jest stosowana. 

 
Komentarz: Wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar lub rodzaj działalności 

prowadzonej przez Spółkę. 
 
III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance 
podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania 
bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu. 
 
Zasada nie jest stosowana. 
 
Komentarz: Ze względu na specyfikę działalności elementy systemu Zarządzania ryzykiem i compliance rozproszone są 

pomiędzy różne komórki organizacyjne i opisane w różnych wewnętrznych aktach normatywnych. Spółka przeprowadza 
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okresowe przeglądy poszczególnych kategorii ryzyka w celu oszacowania możliwych zagrożeń i potencjalnych skutków 
ich wystąpienia. 
 
IV. Walne Zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami 
 

IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile 

spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędna dla sprawnego przeprowadzenia walnego 

zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w 

walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez: 

1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku 

obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, 

3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia 

 
Zasada nie jest stosowana. 
 
Komentarz: Statut Spółki nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej oraz w ocenie Spółki realizacja przedmiotowej zasady związana jest z zagrożeniami natury tak 
technicznej, jak i prawnej, które to czynniki mogą wpłynąć na prawidłowy oraz niezakłócony przebieg Walnych 
Zgromadzeń. Ponadto, zastosowanie przedmiotowej zasady związane będzie z poniesieniem przez Emitenta istotnych 
kosztów. Emitent nie wyklucza możliwości przyjęcia do stosowania przedmiotowej zasady w przyszłości. 
 
IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną 
transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. 
 
Zasada nie jest stosowana. 
 
Komentarz: Statut Spółki nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej oraz w ocenie Spółki realizacja przedmiotowej zasady związana jest z zagrożeniami natury tak 
technicznej, jak i prawnej, które to czynniki mogą wpłynąć na prawidłowy oraz niezakłócony przebieg Walnych 
Zgromadzeń. Ponadto, zastosowanie przedmiotowej zasady związane będzie z poniesieniem przez Emitenta istotnych 
kosztów. Emitent nie wyklucza możliwości przyjęcia do stosowania przedmiotowej zasady w przyszłości. 
 
IV.Z.3. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach. 
 
Zasada nie jest stosowana. 
 
Komentarz: Nie było zainteresowania ze strony mediów udziałem w obradach Walnego Zgromadzenia, ponadto 

występują wątpliwości prawne co do możliwości udziału mediów (wykonywanie obowiązków informacyjnych), a udział osób 
nieuprawnionych może zakłócić prace Walnego Zgromadzenia. 
 
V. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi 
V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu 

interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje 

wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, 

a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej 

konfliktem interesów 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz: Zarząd deklaruje opracowanie i przyjęcie do stosowania do końca czerwca 2017 r. regulacji wewnętrznej 

związanej z ograniczaniem konfliktu interesów, zgodnie z którą powołani członkowie rady nadzorczej składać będą 

oświadczenia wedle wzoru Spółki o spełnianiu przez nich kryteriów niezależności, które to oświadczenie podlegać będą 

zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu Rady Nadzorczej następującym po powołaniu nowego członka rady 

nadzorczej. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniać będą między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i 

rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w 

rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów. Dane na stronie internetowej Spółki będą na bieżąco 

aktualizowane o wyniki prac Rady. 

Informacje o przebiegu prac Rady Nadzorczej w zakresie przygotowania i przyjęcia do stosowania regulacji wewnętrznej 

związanej z ograniczeniem konfliktu interesów zostaną zamieszczone na stronie internetowej Emitenta pod adresem: 

http://www.radpol.eu/pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny. 
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17. Zatrudnienie 

17.1. Informacje o liczbie i strukturze pracowników  

Na Datę Prospektu Emitent zatrudnia 531 osób na podstawie umowy o pracę oraz 4 osoby na podstawie umowy zlecenia. 

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Emitent zatrudniał 512 osób, z czego 4 osoby na podstawie umowy zlecenia. 

W roku 2016 Emitent zatrudnił 92 osoby oraz zwolnił 119 osób. 

W 2016 r. średnia liczba pracowników zatrudnionych na czas określony wynosiła 160 osób. 

Zatrudnienie wg struktury wykształcenia pracowników w przedsiębiorstwie Emitenta 

Wykształcenie 
2016 2017 

Liczba osób (%) Liczba osób (%) 

Podstawowe 39 7,6 37 7,0 

Zawodowe 158 30,9 172 32,4 

Średnie ogólne 178 34,8 187 35,2 

Policealne 20 3,9 19 3,6 

Wyższe 117 22,8 116 21,9 

RAZEM: 512 100 531 100 

Źródło: Emitent 

Zatrudnienie w podziale na podstawowe kategorie działalności 

Dział 
2016 2017 

Liczba osób (%) Liczba osób (%) 

Pracownicy fizyczni 391 76,4 407 76,7 

Kadra inżynieryjna 16 3,1 16 3,0 

Administracja 92 18 94 17,7 

Zarząd i najwyższe kierownictwo 13 2,5 14 2,6 

RAZEM: 512 100 531 100 

Źródło: Emitent 

Zatrudnienie wg struktury wiekowej 

Lata 
2016 2017 

Liczba osób (%) Liczba osób (%) 

19-30 94 18,4 95 18,4 

31-40 129 25,2 136 25,2 

41-50 120 23,4 124 23,4 

51-60 138 27 139 27 

61 + 31 6 37 6 

RAZEM: 512 100 531 100 

Źródło: Emitent 

Zatrudnienie w podziale na rejony geograficzne 

Wyszczególnienie 
2016 2017 

Liczba osób (%) Liczba osób (%) 

Człuchów 167 32,6% 180 33,9% 

Ciechów 93 18,2% 96 18,1% 

Ostrów Wlkp. 82 16,0% 79 14,9% 

Kolonia Prawiedniki 134 26,2% 137 25,8% 

Warszawa 21 4,1% 23 4,3% 
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handlowcy 15 2,9% 16 3,0% 

RAZEM: 512 100  531 100 

Źródło: Emitent 

17.2. Informacje o posiadanych przez członków organów administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych akcjach i opcjach na akcje Emitenta 

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie posiadają akcji ani nie przysługują im opcje na akcje Emitenta. 

Członkom Zarządu mogły przysługiwać opcje na akcje Emitenta w związku z przyjętym przez Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie z dnia 15 stycznia 2014 r. nowym programem motywacyjnym dla Członków Zarządu. Program ten trwał 
przez okres trzech lat: od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. Zgodnie z tym programem mogły zostać zaoferowane 
członkom Zarządu akcje Emitenta pod warunkiem łącznego spełnienia zastrzeżeń:  

- pełnienia funkcji w zarządzie Spółki przez cały rok kalendarzowy wchodzący w okres obowiązywania Programu 

Motywacyjnego, począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r.,  

- nieprzerwanego pełnienia funkcji w Zarządzie Emitenta także do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy trwania programu i uzyskania 

absolutorium  

z wykonywania przez niego obowiązków,  

- osiągnięcia w każdym roku kalendarzowym wartości wskaźnika EPS przez Grupę na poziomie nie mniejszym 

niż: 0,74 zł w roku 2014, 0,94 zł w roku 2015, 1,10 zł w roku 2016.  

Członkowie Zarządu mogli być uprawnieni do nabycia akcji w dowolnym momencie do dnia 30 listopada 2017 r., po cenie 
10,63 zł za jedną akcję, z realizowanego programu odkupu akcji własnych uchwalonego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych 
Spółki, uchwalenia programu skupu akcji własnych Spółki, oraz dokonania zmian w kapitałach własnych Spółki oraz w 
sprawie użycia kapitału zapasowego i rezerwowego. W przypadku, gdy ilość akcji własnych nabytych przez Emitenta 
byłaby niższa od ilości akcji nabytych przez osoby uprawnione wówczas Rada Nadzorcza  zobowiązać miała Zarząd 
Emitenta do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem miała być emisja akcji bądź emisja 
warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia brakującej ilości akcji po cenie określonej w uchwale 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jednak nie wyższej niż cena wskazana powyżej, tj. 10,63zł za jedną akcję.  

Z uwagi na fakt, że nie zostały spełnione warunki programu motywacyjnego, żaden Członek Zarządu nie nabył prawa do 
nabycia akcji Emitenta. 

17.3. Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta 

Według najlepszej wiedzy Emitenta, nie istnieją żadne ustalenia dotyczące uczestnictwa pracowników w kapitale 
zakładowym Emitenta. 

18. Znaczni akcjonariusze 

18.1. Informacje na temat osób innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych, które w sposób bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa 
głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego Emitenta 

Znacznymi akcjonariuszem Emitenta, innymi niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych 
są: 

NATIONALE-NEDERLANDEN Otwarty Fundusz Emerytalny, z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, posiadający 

2.978.114 akcji Emitenta, stanowiących 10,54%% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 10,54%% głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, posiadający 2.953.825  

akcji Emitenta, stanowiących 10,45% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 10,45%  głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki. 

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44, 

posiadający 2.472.775  akcji Emitenta, stanowiących 8,75%  w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 8,75%  
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym zarządzany przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. Aviva Inwestors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiada 1.595.596 akcji Emitenta, 
stanowiących 5,65% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 5,65% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Spółki. 

Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny  Aviva BZ WBK, z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, posiadający 2.432.763 

akcji Emitenta, stanowiących 8,61%  w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 8,61%  głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki. 
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Marcin Wysocki, zamieszkały w Warszawie, ul. Zachodzącego Słońca 34, posiadający 2.431.572 akcji Emitenta, 

stanowiących 8,60%% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 8,60%% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Spółki. 

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Poznaniu, Pl. Wolności 16, posiadający 2.099.566  

akcji Emitenta, stanowiących 7,43% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 7,43% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki, w tym zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Arka BZ WBK 
Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadający 1.678.809  akcji Emitenta, stanowiących 5,94% w kapitale zakładowym 
Emitenta i uprawniających do 5,94% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, posiadający 

2.057.665  akcji Emitenta, stanowiących 7,28%  w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 7,28%  głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

18.2. Informacje o innych prawach głosu posiadanych przez głównych akcjonariuszy Emitenta 

Główni akcjonariusze Emitenta nie posiadają żadnych innych praw głosu niż prawa związane z posiadanymi akcjami. 

18.3. Informacje na temat podmiotu dominującego wobec Emitenta, lub podmiotu sprawującego 
kontrolę nad Emitentem, charakter tej kontroli i istniejące mechanizmy, które zapobiegają jej 
nadużywaniu 

Nie istnieje podmiot dominujący wobec Emitenta ani podmiot sprawujący kontrolę nad Emitentem. 

18.4. Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja w przyszłości może spowodować 
zmiany w sposobie kontroli Emitenta 

Emitentowi nie są znane żadne ustalenia, których realizacja może w późniejszej dacie spowodować zmiany w sposobie 
kontroli Emitenta. 

19. Transakcje ze stronami powiązanymi mające istotne znaczenie dla Emitenta 

Emitent zidentyfikował w roku 2016 oraz do dnia publikacji niniejszego Prospektu następujące podmioty powiązane: 
1) THC Fund Management Ltd (powiązanie kapitałowe): 

a. na dzień 31 grudnia 2013 r. posiadał 3 061 390 akcji RADPOL S.A. (dalej „Spółka”) stanowiących 

11,90% udziału w kapitale zakładowym Spółki 

b. w październiku i listopadzie 2014 r. inwestor zbył wszystkie akcje Spółki 

c. do 18 stycznia 2017 r., podmiot blisko związany z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki  

2) Pan Marcin Maciej Wysocki (powiązanie kapitałowe) – do dnia 7 lutego 2017 r. posiadał 3 031 572 akcji Spółki 

stanowiących 11,79% udziału w kapitale zakładowym Spółki. 

3) FULCRUM FIZ (powiązanie osobowe) – do 18 stycznia 2017 r., podmiot blisko związany z Przewodniczącym 

Rady Nadzorczej Spółki  w rozumieniu art. 160 ust.2 pkt 4 lit. c) oraz d) 

4) Tar Heel Capital R LLC (powiązanie osobowe) – podmiot kontrolowany przez Członka Rady Nadzorczej RADPOL 

S.A.; dnia 8 lipca 2015 r. akcjonariusz zbył akcje Spółki; do 7 września 2016 r., podmiot blisko związany z 

Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki  

5) ROCKFIN Sp. z o.o. - do 18 stycznia 2017 r., podmiot blisko związany z Przewodniczącym Rady Nadzorczej 

Spółki  

6) ROCKFIN S.A. - do 18 stycznia 2017 r., podmiot blisko związany z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki  

7) Tomma Sp. z o.o. - do 18 stycznia 2017 r., podmiot blisko związany z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki  

8) Transsystem S.A. Sp.k. - do 18 stycznia 2017 r., podmiot blisko związany z Przewodniczącym Rady Nadzorczej 

Spółki  

9) Transsystem S.A. - do 18 stycznia 2017 r., podmiot blisko związany z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki  

10) Mera Systemy Sp. z o.o. - do 18 stycznia 2017 r., podmiot blisko związany z Przewodniczącym Rady Nadzorczej 

Spółki  

11) FAM Grupa Kapitałowa S.A. - do 18 stycznia 2017 r., podmiot blisko związany z Przewodniczącym Rady 

Nadzorczej Spółki  

12) STRADOM S.A. - do 18 stycznia 2017 r., podmiot blisko związany z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki  

13) LIVECHAT Software S.A. - do 18 lipca 2016 r., podmiot blisko związany z Przewodniczącym Rady Nadzorczej 

Spółki  

14) Fachowcy.pl Ventures S.A. - do 18 stycznia 2017 r., podmiot blisko związany z Przewodniczącym Rady 

Nadzorczej Spółki  

15) EKOBET Cementy Sp. z o.o. - do 18 stycznia 2017 r., podmiot blisko związany z Przewodniczącym Rady 

Nadzorczej Spółki  
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16) THC SPV5 Sp. z o.o. - do 18 stycznia 2017 r., podmiot blisko związany z Przewodniczącym Rady Nadzorczej 

Spółki  

17) THC Fund Management Sp. z o.o. - do 18 stycznia 2017 r., podmiot blisko związany z Przewodniczącym Rady 

Nadzorczej Spółki  

18) THC  Fund Management Sp. z o.o. Sp. K. - do 18 stycznia 2017 r., podmiot blisko związany z Przewodniczącym 

Rady Nadzorczej Spółki  

19) THC Fund Management Sp. z o.o. Sp. Komandytowo – Akcyjna - do 18 stycznia 2017 r., podmiot blisko związany 

z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki  

20) THC Fund Management Sp. z o.o. Team 2 Sp. Komandytowa - do 18 stycznia 2017 r., podmiot blisko związany 

z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki  

21) TRANSMLECZ Sp. z o.o. - do 18 stycznia 2017 r., podmiot blisko związany z Przewodniczącym Rady Nadzorczej 

Spółki  

22) Maumee Bay, LLC - do 4 sierpnia 2016 r., podmiot blisko związany z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki  

23) Tar Heel Capital II FIZ Aktywów Niepublicznych - do 18 stycznia 2017 r., podmiot blisko związany z 

Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki  

24) P.A. Nova S.A. - podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

25) SPMW Rating Sp. z o.o. - podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki 

26) Terminator Sp. z o.o. ¬do dnia 23 grudnia 2016 r., podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

27) Apator S.A. - do dnia 23 grudnia 2016 r., podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

28) Trops S.A. - do dnia 23 grudnia 2016 r., podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki  

29) Elektrociepłownia Będzin S.A. - do dnia 23 grudnia 2016 r., podmiot blisko związany z Członkiem Rady 

Nadzorczej Spółki 

30) INVESTSIGHT Sp. z o.o. – podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej   

31) Ram-Serwis Sp. z o.o. – podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej   

32) TIM S.A. - podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej   

33) Inpost S.A. -  podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej   

34) Mostostal Siedlce Sp. z o.o. Spółka komandytowa - podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej  

35) RAYO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa - podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej  

36) Gobarto S.A. – podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej  

37) Avia Solutions Group - podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej  

38) Agora S.A. – podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej   

39) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „FERMA-POL” Sp. z o.o. - podmiot blisko związany z Członkiem Rady 

Nadzorczej  

40) Fruity Tree Sp. z o.o. - podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej  

41) RAYO Sp. z o.o. - podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej  

42) LOLLE Sp. z o.o. - podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej  

W roku 2016 Emitent dokonał zakupu materiałów od podmiotu powiązanego Apator Control na kwotę 7,3 tys. zł. Nie 
zidentyfikowano żadnych innych transakcji z powyżej wymienionymi podmiotami w roku 2016, ani do dnia publikacji 
niniejszego Prospektu. 

Transakcje z osobami powiązanymi z Emitentem 

Zarząd: 

Imię nazwisko Okres pełnienia funkcji 
Wynagrodzenie 

Wartość 
innych 

świadczeń 
Wynagrodzenie 

Wartość innych 
świadczeń 

rok 2016 rok 2016 rok 2017 rok 2017 

Daniel Dajewski 07.01.2015 – 11.04.2016 156 1 0 0 

Andrzej Sielski 29.06.2001 – 17.08.2016 370 3 56 14 

Rafał Trzeciak 09.06.2015 – Data Prospektu 356 5 109 2 

Anna Kułach 17.08.2016 – Data Prospektu 109 1 104 2 

Marcin Kowalczyk 11.04.2016 – 07.02.2017 400 2 156 1 

 

Rada Nadzorcza: 

Imię nazwisko Okres pełnienia funkcji 
Wynagrodzenie 

Wartość 
innych 

świadczeń 
Wynagrodzenie 

Wartość innych 
świadczeń 

rok 2016 rok 2016 rok 2017 rok 2017 
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Grzegorz Bielowicki  24.06.2015 – 18.01.2017 55 0 3 0 

Leszek Iwaniec 24.06.2015 – Data Prospektu 56 0 18 0 

Jerzy Markiewicz 24.06.2015 – Data Prospektu 48 0 16 0 

Marcin Wysocki 24.06.2015 – 07.02.2017 48 0 5 0 

Piotr Ciżkowicz 17.05.2016 – Data Prospektu 26 0 17 0 

Janusz Niedźwiecki 24.06.2015 – 23.12.2016 43 0 0 0 

Tomasz Rejman 24.06.2015 – 04.01.2016 0 0 0 0 

Bocian Grzegorz 07.02.2017 – 21.02.2017 0 0 2 0 

Dariusz Formela 22.02.2017 – Data Prospektu 0 0 8 0 

Andrzej Kasperek 07.02.2017 – Data Prospektu 0 0 11 0 

Krzysztof 
Kołodziejczyk 

07.02.2017 – Data Prospektu 0 0 10 0 

 

20. Informacje finansowe dotyczące aktywów i pasywów emitenta, jego sytuacji 
finansowej oraz zysków 

20.1. Historyczne informacje finansowe oraz raporty biegłego rewidenta za ostatnie 3 lata obrotowe 

20.1.2.Zakres historycznych informacji finansowych 

Z uwagi na fakt, że Emitent jest spółką publiczną, której akcje znajdują się w obrocie na rynku regulowanym GPW i podlega 
obowiązkom informacyjnym wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji giełdowych, poniższe 
informacje oraz dokumenty zostały włączone do Prospektu przez odesłanie: 

 
1) Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., sporządzone zgodnie 

z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR), wraz z opinią i raportem 

niezależnego biegłego rewidenta, opublikowane w dniu 21 marca 2017 r. w ESPI jako raport roczny, na Datę 

Prospektu dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem: http://www.radpol.eu/Relacje-

inwestorskie/Raporty-gieldowe/Okresowe; 

2) Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., sporządzone zgodnie z 

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR), wraz z opinią i raportem 

niezależnego biegłego rewidenta, opublikowane w dniu 17 marca 2016 r. w ESPI jako raport roczny, na Datę 

Prospektu dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem: http://www.radpol.eu/Relacje-

inwestorskie/Raporty-gieldowe/Okresowe; 

 

Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016 ze względu na wprowadzone 
korekty błędu oraz zmianę prezentacji pozycji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej (opisaną szczegółowo w nocie nr 5 
do sprawozdania finansowego za rok 2016, opublikowanego w systemie ESPI w dniu 21 marca 2017 r.) dokonano również 
przekształcenia danych finansowych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 r., stanowiących dane porównawcze dla 
roku zakończonego dnia 31 grudnia 2016 r. w celu zapewnienia pełnej porównywalności tych danych. 

Poniżej przedstawiono skrócony opis dokonanych korekt błędów oraz wprowadzonych zmian polityki rachunkowości w 
sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. Szczegółowy wpływ dokonanych korekt i zmian na 
poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 
r. oraz sprawozdania z sytuacji finansowej Emitenta na dzień 31 grudnia 2015 r. Przedstawiony został w nocie nr 5 do 
sprawozdania finansowego Emitenta za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. 

Nr 
korekty 

Rodzaj 
zmiany 

 

Opis korekty błędów i zmiany polityki rachunkowości 

http://www.radpol.eu/Relacje-inwestorskie/Raporty-gieldowe/Okresowe
http://www.radpol.eu/Relacje-inwestorskie/Raporty-gieldowe/Okresowe
http://www.radpol.eu/Relacje-inwestorskie/Raporty-gieldowe/Okresowe
http://www.radpol.eu/Relacje-inwestorskie/Raporty-gieldowe/Okresowe
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1 Korekta błędu 

Korekta odpisu aktualizującego wartość zapasów zakupionych od spółki zależnej w roku 
2015. W wyniku transakcji sprzedaży zapasów miedzy spółkami Radpol S.A. oraz FINPOL 
Rohr sp. z o.o. w wyniku finansowym zostało ujęte rozwiązanie odpisu aktualizującego 
zapasy oraz nie został utworzony odpis aktualizujący na zapasy objęte tą transakcją w 
wartościach zgodnych z polityką rachunkowości Radpol S.A (spółka przejmująca). Łączna 
kwota utworzonego odpisu wynosi 612 tys. złotych. Efekt podatkowy korekty wynosi 116 
tys. złotych, łączny wpływ na wynik z lat ubiegłych 496 tys. złotych. 

2 Korekta błędu 
Utworzenie rezerwy na potencjalne zwroty - wyrobów i towarów ze skutkiem na dzień 31 
grudnia  2015 r. w wysokości minus 123 tys. złotych i na dzień 1 stycznia 2015 r. w 
wysokości minus 56 tys. złotych. 

3 Korekta błędu 
Odpis aktualizujący wartości niematerialne - koszty prac rozwojowych, które nie przyniosły 
Spółce korzyści - kwota 48 tys. złotych. Wpływ na wynik lat ubiegłych z efektem podatkowym 
wynosi 39 tys. złotych. 

4 Korekta błędu 
Amortyzacja nakładów na ochronę patentu w wysokości 42 tys. złotych, wpływ na wynik z 
lat ubiegłych wynosi 23 tys. złotych. 

5 
Korekta błędu, 
zmiana 
prezentacji  

Amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntu. Wpływ na wynik z lat ubiegłych na 
dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi - 919 tys. złotych i na dzień 1 stycznia 2015 r. – 881 tys. 
złotych. Ponadto zmiana prezentacji – przeniesienie do osobnej pozycji w aktywach. 

6 Korekta błędu 
Korekta wartości niematerialnych o projekty związane z pracami badawczymi – spisanie 
praz badawczych w wysokości 166 tys. złotych i know how organizacyjnego w wysokości 
111 tys. złotych. 

7 Korekta błędu 
Korekta podatku odroczonego wynikająca z błędnej wartości podatkowej środków trwałych, 
wpływ na wynik finansowy plus 414 tys. złotych. 

8 
Zmiana 
prezentacji 

Korekta prezentacyjna kosztów utrzymania magazynów wyrobów gotowych, kosztów 
administracji lokalizacji Spółki, kosztów PFRON, ubezpieczenia, podatku od nieruchomości 
- korekta zmniejszająca koszty ogólnego Zarządu o kwotę 5 378 tys. złotych i zwiększająca 
koszty poszczególnych wydziałów o 1 406 tys. złotych i koszty sprzedaży o 3 972 tys. 
złotych – bez wpływu na wynik i kapitały.  

9 
Zmiana 
prezentacji 

Prezentacja netto rozrachunków z tytułu VAT w kwocie 1.356 tys. złotych na dzień 31 
grudnia 2015 r. i 698 tys. złotych na dzień 1 stycznia 2015 r. - bez wpływu na wyniki z lat 
ubiegłych. 

10 
Zmiana 
prezentacji 

Prezentacja w kwotach netto odpisów aktualizujących, refaktur kosztów i różnic 
inwentaryzacyjnych - bez wpływu na wyniki z lat ubiegłych 

11 Korekta błędu 
Rozpoznanie zakupionych towarów na warunkach CIF na dzień 31 grudnia 2015 r. - bez 
wpływu na wyniki z lat ubiegłych. 

12 
Zmiana 
prezentacji 

Prezentacja netto aktywów i zobowiązań dotyczących ZFŚS - bez wpływu na wyniki z lat 
ubiegłych. 

13 
Zmiana 
prezentacji 

Zmiana prezentacji premii zakupowych, sprzedażowych innych rozliczeń 
międzyokresowych rezerw i przychodów przyszłych okresów; bez wpływu na wyniki z lat 
ubiegłych. 

14 
Zmiana 
prezentacji 

Prezentacja netto aktywów odroczonych i rezerw na podatek odroczony – zmniejszenie obu 
kwot o  2 071 tys. złotych na dzień 31 grudnia 2015 r. i o 1 577 tys. złotych na dzień 1 
stycznia 2015 r.; bez wpływu na wyniki z lat ubiegłych. 

15 Korekta błędu 
Odpis aktualizujący wartość firmy z tyt. utraty jej wartości na dzień 31 grudnia 2015 r. w 
wysokości 12 044 tys. złotych. Wartość firmy powstała w wyniku nabycia udziałów spółki 
WIRBET S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim*. 

16 Korekta błędu 

Rezerwa z tytułu utylizacji odpadów produkcyjnych powstałych w latach ubiegłych  na łączną 
kwotę 650 tys. złotych ze skutkiem za wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2015 r. w 
wysokości minus 527 tys. złotych i na dzień 1 stycznia 2015 r. w wysokości minus 411 tys. 
złotych**. 

17 
Zmiana 
prezentacji, 
korekta błędu 

Zmiana prezentacji kapitału powstałego z przeszacowania majątku spółek zależnych przed 
połączeniem, przeszacowanie w związku przejściem na MSSF, 3 870 tys. zł na dzień 31 
grudnia 2015 r. (3 450 tys. złotych na 1 stycznia 2015 r.), wpływ na wynik finansowy zero 
złotych;  a także korekta błędu rachunkowego dot. innych całkowitych dochodów w wys. +67 
tys. złotych.  
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Źródło: Emitent 

*) W wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości majątku na koniec 2016 r. stwierdzono nieprawidłowości w testach na utratę 

wartości firmy przeprowadzonych w latach ubiegłych. W związku z powyższym Zarząd Spółki zdecydował o konieczności 

przeprowadzenia testów na utratę wartości firmy zgodnie z sytuacją jaka miała miejsce w roku ubiegłym. Korekcie uległy założenia 

dotyczące mocy produkcyjnych zakładu w Ostrowie Wielkopolskim, wysokość ponoszonych kosztów oraz nakładów inwestycyjnych, które 

umożliwić miały osiągnięcie określonych poziomów przychodów zakładu, jak również zweryfikowano stopy dyskonta i inne wskaźniki 

konieczne do przeprowadzenia testów. Testy zostały przeprowadzone na podstawie urealnionych projekcji finansowych  zgodnych z 

przewidywaniami rynkowymi z roku 2015. Stopa dyskontowa zastosowana do wyliczenia wartości bieżącej oszacowanych przepływów 

pieniężnych to szacunek średnioważonego kosztu kapitału Spółki, który na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 9,6% (stopa w ujęciu 

nominalnym). Poszczególne składniki tej stopy zostały oszacowane na podstawie danych rynkowych dotyczących stóp wolnych od ryzyka, 

wartości współczynnika beta oraz wartości oczekiwanej stopy zwrotu z rynku według wiedzy z roku ubiegłego.  

Przeprowadzone testy na utratę wartości polegające na oszacowaniu wartości użytkowej za pomocą modelu zdyskontowanych wolnych 

przepływów pieniężnych wykazały, że wartość użytkowa ośrodka generującego wpływy przewyższa ich wartość księgową. W wyniku 

przeprowadzonych testów stwierdzono  konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość firmy w pełnej jej wysokości już na dzień 

31 grudnia 2015 r. 

**) w związku z obowiązującymi przepisami Spółka jest zobowiązana do ponoszenia odpowiedzialności za wytworzone w procesach 

produkcyjnych odpady, co oznacza konieczność ich odpowiedniego zagospodarowania lub utylizacji w okresie trwania jej działalności. W 

związku z powyższym Zarząd Spółki podjął decyzję o utworzeniu rezerwy na potencjalne koszty usunięcia odpadów poprodukcyjnych, 

które zostały wytworzone w latach ubiegłych. Rezerwa została skalkulowana na podstawie faktycznej ilości odpadów oraz na podstawie 

deklaracji środowiskowych z lat ubiegłych i w oparciu o aktualne oferty firm zajmujących się profesjonalnie  utylizacją odpadów, o których 

mowa. 
 

Sprawozdania finansowe, opinie i raporty biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych dostępne są na stronie internetowej 
Emitenta: www.radpol.eu w zakładce „Relacje inwestorskie”. 

20.1.2.Wybrane dane finansowe 

Rachunek zysków i strat 1Q2017 
1Q2016 

przekształcon
e **) 

2016 

2015 

przekształcone 
*) 

2015  

zatwierdzone 

Przychody ze sprzedaży  27 455 30 222 142 385 191 065 191 908 

Pozostałe przychody  155 181 1 079 760 0 

Koszt własny sprzedaży 23 155 24 780 117 463 151 480 150 070 

Zysk (strata) brutto na sprzedaży 4 455 5 623 26 001 40 345 41 838 

Koszty sprzedaży 3 372 3 530 15 993 18 781 14 809 

Koszty ogólnego zarządu 2 791 2 612 11 676 13 510 18 850 

Zysk (strata) na sprzedaży -1 708 -519 -1 668 8 054 8 179 

Pozostałe przychody operacyjne 285 113 461 1 084 4 821 

Pozostałe koszty operacyjne 100 1 083 6 170 16 005 6 618 

Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej 

-1 523 -1 489 -7 377 -6 867 6 382 

Przychody finansowe 347 8 4 85 85 

Koszty finansowe 723 624 3 273 3 373 3 373 

Zysk (strata) przed 
opodatkowaniem 

-1 899 -2 105 -10 646 -10 155 3 094 

Podatek dochodowy 351 383 -2 182 99 702 

Zysk (strata) netto z działalności 
kontynuowanej 

-2 250 -2 488 -8 464 -10 254 2 392 

Zysk (strata) netto na działalności 
zaniechanej  

0 0 0 0 0 

Zysk (strata) netto -2 250 -2 488 -8 464 -10 254 2 392 

Liczba akcji (szt.) 25 434 542 25 434 542 25 434 542 25 434 542 25 434 542 

http://www.radpol.eu/
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Zysk na akcję (EPS) zł -0,09 -0,10 -0,33 -0,40 0,09 

 
*) szczegółowy opis wprowadzonych korekt błędu oraz zmiany prezentacji pozycji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, przedstawiony 
jest w nocie nr 5 do sprawozdania finansowego za 2016 r. 
**) szczegółowy opis wprowadzonych korekt błędu oraz zmiany prezentacji pozycji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, przedstawiony 
jest w nocie nr 13 do sprawozdania finansowego za pierwszy kwartał 2017 r. 
Źródło: Emitent 

Aktywa 31.03.2017 

31.03.2016 

Przekształcon
e **) 

31.12.2016 *) 
31.12.2015 

Przekształcon
e *) 

31.12.2015 

zatwierdzone 

Aktywa trwałe 103 645 113 182 105 146 113 763 129 145 

Rzeczowe aktywa trwałe 97 244 105 972 98 656 106 397 106 397 

Prawo wieczystego użytkowania 
gruntów 

2 386 2 899 2 395 2 909 3 828 

Wartości niematerialne i prawne 3 316 3 485 3 393 3 565 3 913 

Wartość firmy 59 59 59 59 12 103 

Akcje i udziały 0 0 0 0 0 

Należności długoterminowe 202 296 171 319 319 

Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

0 0 0 0 2 071 

Pozostałe aktywa trwałe 438 471 472 514 514 

Aktywa obrotowe  66 736 71 509 51 680 79 002 81 051 

Zapasy 29 546 34 797 24 765 32 592 32 644 

Należności z tytułu dostaw i usług 29 525 29 117 22 309 30 518 30 518 

Należności z tytułu podatku 
dochodowego 

0 233 0 963 963 

Pozostałe należności  823 91 409 209 1 884 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 378 1 047 2 834 8 751 9 212 

Rozliczenia międzyokresowe 481 669 380 414 275 

Rzeczowe aktywa trwałe 
przeznaczone do sprzedaży 

983 5 555 983 5 555 5 555 

AKTYWA RAZEM 170 381 184 691 156 826 192 765 210 196 

 

*) szczegółowy opis wprowadzonych korekt błędu oraz zmiany prezentacji pozycji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, przedstawiony 
jest w nocie nr 5 do sprawozdania finansowego za 2016 r. 

**) szczegółowy opis wprowadzonych korekt błędu oraz zmiany prezentacji pozycji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, przedstawiony 
jest w nocie nr 13 do sprawozdania finansowego za pierwszy kwartał 2017 r. 

Źródło: Emitent 

 

Pasywa 
31.03.2017 

**) 

31.03.2016 

Przekształcone 
**) 

31.12.2016 
*) 

31.12.2015 

Przekształcone 
*) 

31.12.2015 

zatwierdzone 

Kapitał własny ogółem 73 743 79 075 73 458 81 508 95 521 

Kapitał zakładowy 772 772 772 772 772 

Akcje własne -2 331 -2 331 -2 331 -2 331 -2 331 

Kapitał zapasowy z emisji akcji  54 801 52 323 52 323 52 323 52 323 

Zyski zatrzymane 3 459 11 683 5 709 14 174 24 317 

Pozostałe kapitały rezerwowe 17 149 17 149 17 149 17 149 17 149 
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Inne całkowite dochody -107 -521 -164 -579 3 291 

Zobowiązanie długoterminowe i 
rezerwy 

42 865 49 136 44 581 49 134 47 294 

Rezerwa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

2 590 4 706 2 226 4 308 7 091 

Rezerwy na świadczenia emerytalne i 
podobne 

1 038 983 1 038 982 1 870 

Pozostałe rezerwy 650 650 650 650 495 

Kredyty i pożyczki 34 145 37 064 36 136 37 063 37 063 

Inne zobowiązania finansowe  419  702 353 775 775 

Przychody przyszłych okresów 4 023 5 031 4 178 5 356 0 

Zobowiązania krótkoterminowe 53 773 56 480 38 787 62 123 67 381 

Kredyty i pożyczki 22 113 19 891 15 090 22 785 22 785 

Inne zobowiązania finansowe 68 0 0 0 0 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 24 098 29 568 17 457 32 274 31 714 

Zobowiązania z tytułu podatku 
dochodowego  

0 0 0 0 0 

Pozostałe zobowiązania 4 878 4 108 4 101 4 801 5 587 

Przychody przyszłych okresów 560 1 755 619 547 5 945 

Rezerwa z tytułu świadczeń 
pracowniczych 

1 007 887 712 888 1 350 

Pozostałe rezerwy 1 049 271 808 828 0 

PASYWA RAZEM 170 381 184 691 156 826 192 765 210 196 

Liczba akcji (szt.) 25 434 542 25 434 542 25 434 542 25 434 542 25 434 542 

Wartość księgowa na akcję (zł) 2,90 2,89 2,89 3,20 3,76 

 

*) szczegółowy opis wprowadzonych korekt błędu oraz zmiany prezentacji pozycji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, przedstawiony 
jest w nocie nr 5 do sprawozdania finansowego za 2016 r. 

**) szczegółowy opis wprowadzonych korekt błędu oraz zmiany prezentacji pozycji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, przedstawiony 
jest w nocie nr 13 do sprawozdania finansowego za pierwszy kwartał 2017r. 

Źródło: Emitent 

20.2. Informacje finansowe pro forma 

Z uwagi na fakt, że nie zaszły przesłanki do sporządzenia sprawozdań finansowych pro forma, Emitent nie sporządzał 
danych finansowych pro forma. 

20.3. Sprawozdania finansowe 

Historyczne informacje finansowe za rok 2016 zostały włączone do Prospektu przez odesłanie - szczegółowe informacje 
dotyczące odesłania przedstawiono w punkcie 15.1. Części III Prospektu. Opinie niezależnego biegłego rewidenta z 
badania historycznych informacji finansowych zostały włączone do Prospektu przez odesłanie - szczegółowe informacje 
dotyczące odesłania przedstawiono w punkcie 15.1. Części III Prospektu. 

20.4. Badanie historycznych rocznych informacji finansowych 

20.4.1. Oświadczenie o zbadaniu historycznych informacji finansowych przez biegłego rewidenta 

Emitent oświadcza, że Historyczne Informacje Finansowe zostały zbadane przez biegłego rewidenta. Pełna treść opinii 

biegłego rewidenta dotyczących Historycznych Informacji Finansowych została włączona do Prospektu przez odesłanie – 

szczegółowe informacje dotyczące odesłania przedstawiono w punkcie 20.1 Części III Prospektu. 
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20.4.2. Źródło danych finansowych niepochodzących ze sprawozdań finansowych 

Zamieszczone w Prospekcie informacje finansowe pochodzą z Historycznych Informacji Finansowych (zbadanych przez 

biegłego rewidenta. Emitent nie zamieścił w Prospekcie danych finansowych nie pochodzących ze sprawozdań 

finansowych zbadanych przez biegłych rewidentów 

20.5. Data najnowszych informacji finansowych 

Najnowszymi rocznymi danymi finansowymi zbadanymi przez biegłego rewidenta są dane objęte sprawozdaniem 

finansowym Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., zawierającym dane na dzień 31 grudnia 

2016 r. 

Informacje na temat tego sprawozdania przedstawiono w punkcie 20.1 Części III Prospektu. 

20.6. Śródroczne informacje finansowe i inne 

Emitent po dacie zakończenia ostatniego roku obrotowego opublikował w systemie ESPI w dniu 11 maja 2017 r. 
śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2017. 

20.7. Polityka dywidendy 

20.7.1. Opis polityki Emitenta dotyczący wypłaty dywidendy oraz wszelkie ograniczenia w tym zakresie 

Zasady polityki Zarządu Emitenta co do wypłaty dywidendy  

 
Dywidenda wypłacana jest na podstawie przepisów KSH. Statut nie przewiduje żadnych ograniczeń ani uprzywilejowań w 
zakresie prawa do dywidendy. 
 
Terminy podejmowania decyzji o wypłacie dywidendy 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organem uprawnionym do podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy jest Walne 
Zgromadzenie Emitenta. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które może podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy, 
powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Ponieważ rokiem obrotowym Emitenta jest rok 
kalendarzowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powinno odbywać się do końca czerwca. W przypadku podjęcia 
uchwały o wypłacie dywidendy, uchwała powinna wskazywać datę ustalenia prawa do dywidendy (określoną w przepisach 
Kodeksu Spółek Handlowych jako „dzień dywidendy”) oraz termin wypłaty dywidendy. Zgodnie z art. 348 § 3 k.s.h. dzień 
dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały o wypłacie dywidendy albo w okresie kolejnych trzech 
miesięcy. Statut Emitenta nie przewiduje możliwości wypłaty zaliczki na dywidendę. Zgodnie z art. 348 § 4 k.s.h. dywidendę 
wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia 
nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą. 
 
Sposób ogłoszenia informacji o odbiorze dywidendy 

Informacje o odbiorze dywidendy ogłaszane będą w trybie raportów bieżących. 
 
Osoby, którym przysługuje prawo do dywidendy 

Osoby, na których rachunkach w dniu dywidendy będą zapisane Akcje. 
 
Warunki odbioru dywidendy, termin, w którym przysługuje prawo do dywidendy oraz konsekwencje 
niezrealizowania prawa w terminie  

Warunki odbioru dywidendy przez akcjonariuszy Spółki odpowiadają zasadom przyjętym dla spółek publicznych. 
Stosownie do art. 348 § 3 i 4 k.s.h. w przypadku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy uchwała powinna wskazywać 
datę ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia 
nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą. Z zastrzeżeniem postanowień 
Regulaminu KDPW dzień dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy. 

Zgodnie z § 127 Działu IV Rozdział 13 Oddział 4 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w Systemie UTP, Emitent jest 
obowiązany niezwłocznie powiadomić GPW o podjęciu uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy dla 
akcjonariuszy, wysokości dywidendy, liczbie akcji, z których przysługuje prawo do dywidendy, wartości dywidendy 
przypadającej na jedną akcję, dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz dniu wypłaty dywidendy. Ponadto § 106 ust. 1 
Szczegółowych Zasad Działania KDPW nakłada na Emitenta obowiązek poinformowania KDPW o wysokości dywidendy 
przypadającej na jedną akcję, nie później niż na pięć dni przed dniem ustalenia prawa do dywidendy (określonym w 
przepisach Kodeksu Spółek Handlowych jako „dzień dywidendy”) oraz terminu wypłaty dywidendy. Zgodnie z § 106 ust. 2 
Szczegółowych Zasad Działania KDPW dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej piątego dnia po dniu 
ustalenia prawa do dywidendy. Należy również uwzględnić, iż zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu KDPW z biegu terminów 
wyłącza się dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty, z zastrzeżeniem ust. 2, przy 
czym tryb obliczania terminów nie dotyczy opłat uiszczanych na rzecz KDPW. 

Ograniczenia dotyczące wypłaty dywidendy 
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Zgodnie z umową zmieniającą nr 6 do umowy kredytu z dnia 4 września 2012 r.  bez uzyskania pisemnej zgody ze strony 
mBank S.A. nie może zostać podjęta żadna uchwała walnego zgromadzenia Spółki o podziale zysku i wypłacie dywidendy, 
ani wypłacie zaliczki na poczet dywidendy.   

20.7.2. Wartość dywidendy na akcję za każdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi informacjami 
finansowymi 

W dniu 17 maja 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło osiągnięty zysk Spółki Radpol S.A. za rok 2015  
w wysokości 2.392.405,39 zł przeznaczyć w całości na podwyższenie kapitału zapasowego z zysku zatrzymanego.  

20.7.3 Zamierzenia Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości 

Emitent nie zamierza wypłacać dywidendy, gdyż istnieje ograniczenie w tym zakresie, które zostało zdefiniowane  

w umowie zmieniającej nr 6 z dnia 30 grudnia 2016 r. do umowy kredytu z dnia 4 września 2012 r. zawartej pomiędzy 

Emitentem a mBank S.A. Bez pisemnej zgody kredytodawcy nie może zostać podjęta żadna uchwała walnego 

zgromadzenia Spółki o podziale zysku i wypłacie dywidendy, ani wypłacie zaliczki na poczet dywidendy. 

20.8. Postępowania sądowe i arbitrażowe 

Według oświadczenia Zarządu Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu toczą się następujące postępowania sądowe i 
administracyjne, których stroną jest Emitent, mogące mieć istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Emitenta 
lub Grupy Kapitałowej  i których wartość przedmiotu sporu przekracza 5% kapitałów własnych (tj. kwotę 3 672 900 zł): 

- postępowanie przed Urzędem Regulacji Energetyki („URE”), wszczęte z urzędu przez Prezesa URE w sprawie 

wymierzenia Emitentowi kary pieniężnej w związku z powzięciem – na podstawie dokumentów przekazanych Prezesowi 

URE przez Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie oraz Tauron 

Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, do których sieci Emitent jest przyłączony – uzasadnionego podejrzenia naruszenia 

przez Emitenta obowiązku stosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w okresie od dnia 

11 sierpnia 11 sierpnia 2015 r. od godz. 24:00 do dnia 31 sierpnia 2015 r. do godz. 24:00.  

W dniu 4 maja 2017 r. Emitent otrzymał zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki. Odpowiedź zawierająca wyjaśnienia Spółki została wysłana do Urzędu Regulacji Energetyki 

w dniu 29 maja 2017 roku.  

Naruszenie obowiązku stosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej podlega karze 

pieniężnej zgodnie z art.56 ust 1 pkt 3a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Prezes URE, ustalając 

wysokość kary pieniężnej, uwzględnia stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia oraz dotychczasowe zachowanie 

podmiotu i jego możliwości finansowe. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1–38 Prawo energetyczne, 

nie może przekroczyć 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli 

kara pieniężna związana jest z działalnością prowadzoną na podstawie koncesji, wysokość kary nie może przekroczyć 

15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku 

podatkowym. Ponadto, Prezes URE (niezależnie od kary nałożonej na przedsiębiorstwo) może nałożyć karę pieniężną na 

kierownika przedsiębiorstwa energetycznego, w wysokości nie większej niż 300% jego miesięcznego wynagrodzenia. 

20.9. Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej emitenta 

W związku z przypadkami naruszenia wskaźników finansowych na daty obliczeniowe w roku 2016 (31 marca 2016 r., 30 
czerwca 2016 r. oraz 30 września 2016 r.), Emitent prowadził i nadal prowadzi negocjacje z mBank również w 2017 r., tj. 
w okresie od daty zakończenia ostatniego okresu sprawozdawczego, co ma wpływ na bieżącą i przewidywaną sytuacje 
finansową.  

Przypadki naruszenia wskaźników finansowych na dzień obliczeniowy 31 marca 2016 r. oraz na dzień obliczeniowy 30 
czerwca 2016 r. zostały uchylone w dniu 13 września 2016 r. na podstawie umowy zmieniającej nr 5 do umowy kredytu z 
dnia 4 września 2012 r. zawartej pomiędzy Emitentem a mBank S.A.  

Przypadek naruszenia wynikający z przekroczenia wskaźników na dzień obliczeniowy 30 września 2016 r. został uchylony 
umową zmieniającą nr 6 z dnia 30 grudnia 2016 r. Jednocześnie tego samego dnia Spółka otrzymała pismo uchylające 
warunkowo przypadek naruszenia wynikający z przekroczenia wskaźników finansowych na dzień 31 grudnia 2016 r. 

Należy podkreślić, że zapisy umowy zamieniającej nr 6 z dnia 30 grudnia 2016 r. były dla Emitenta korzystne i miały 
zapewnić Emitentowi swobodne realizowanie celów sprzedażowych planowanych na kolejne miesiące działalności. W 
wyniku podpisania umowy nastąpiło przedłużenie okresu spłaty zaciągniętych na podstawie Umowy - Kredytu A oraz 
Kredytu B do dnia 30 września 2020 r. Kredyt A stanowi kredyt inwestycyjny na zakup spółki Finpol Rohr Sp. z 
o.o.,  otrzymany w kwocie 15 mln zł, oprocentowany WIBOR 1M plus marża z ostatecznym terminem spłaty 30 września 
2020 r. Stan zobowiązania na 31 marca 2017 r. 4,42 mln zł. Natomiast Kredyt B stanowi kredyt na refinansowanie długu 
otrzymany w kwocie 40,27 mln zł, oprocentowany WIBOR 1M plus marża z ostatecznym terminem spłaty 30 września 
2020 r. Stan zobowiązania na 31 marca 2017 wyniósł r. 15,43 mln zł. 

Jednocześnie Spółka zobowiązała się do spowodowania, że jej kapitał zakładowy zostanie podwyższony w taki sposób, 
aby akcje wyemitowane w ramach tego podwyższenia zostały objęte i opłacone wkładami pieniężnym na łączną kwotę nie 
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niższą niż 10 000 000 złotych w terminie do dnia 31 marca 2017 r. Spółka zobowiązała się również do dodatkowych 
zabezpieczeń kredytów w postaci zastawu rejestrowego oraz hipotek. 

W związku z tym, że Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 7 lutego 2017 r. podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału w 
formie, która nie umożliwiała Spółce wpływu środków z podwyższenia kapitału do dnia 31 marca 2017 r. jak również nie 
została podjęta uchwała dotycząca zastawu rejestrowego konieczne było podpisanie kolejnej umowy zmieniającej do 
Umowy kredytu. Umowa zmieniająca nr 7 zawarta 2 marca 2017 r. przywróciła dotychczasowy harmonogram spłat 
kredytów terminowych udzielonych Spółce na podstawie Umowy Kredytu. Jednocześnie dzień ostatecznej spłaty dla 
zaciągniętych na podstawie Umowy Kredytu, Kredytu A oraz Kredytu B ustalony został ponownie na dzień 4 września 
2018 r. 

W dniu 7 lutego 2017 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, została podjęta uchwała nr 3 w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii E, który wynosić będzie nie mniej niż 771 592,59 zł i nie 
więcej niż 1 071 592,56 zł (nie mniej niż 25 719 753 akcji i nie więcej niż 35 719 752 akcji). 

Podwyższenie kapitału zakładowego miało się odbyć w drodze subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty 
publicznej poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 10 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 
nominalnej 0,03 PLN.  

Ustalono dzień 12 czerwca 2017 r. jako dzień prawa poboru akcji serii E. Uchwałą z dnia 11 czerwca 2017 r. Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Emitenta dokonało zmiany uchwały emisyjnej i ustaliło dzień prawa poboru na 30 czerwca 2017 r. 

Dnia 21 marca 2017 r. została zawarta z mBank umowa zmieniająca nr 8, na podstawie której pod warunkiem uchwalenia 
podwyższenia kapitału zgodnie z uchwałą zawartą w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
zaplanowanego na dzień 21 marca oraz wpływu środków z tego podwyższenia do dnia 30 kwietnia data spłaty Kredytu A 
i Kredytu B zostanie zmieniona na dzień 30 września 2020 r. i raty spłat zostaną przywrócone do harmonogramu z umowy 
zmieniającej nr 6 z dnia 30 grudnia 2016 r. Jednocześnie w umowie zmieniającej nr 8 został wprowadzony warunek 
mówiący o konieczności przeprowadzenia podwyższenia kapitału o kwotę minimalną 10 milionów złotych, w ramach emisji 
akcji serii E, określonego uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 7 lutego 2017 r. zmienioną uchwałą Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia w dniu 21 marca 2017 r. Brak realizacji podwyższenia kapitału poprzez emisję akcji serii E 
powoduje wzrost rat kapitałowych od dnia 30 września 2017 r. do wysokości sprzed dnia zawarcia umowy zmieniającej nr 
6 z dnia 30 grudnia 2016 r. oraz powrót do dnia spłaty Kredytów A i B na dzień 4 września 2018 roku. W ramach umowy 
zmieniającej nr 8 zostały również określone poziomy wskaźników finansowych na dzień obliczeniowy 31 marca 2017 r. 
pod warunkiem spełnienia wspomnianych wymagań. 

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 21 marca 2017 r., została podjęta uchwała w sprawie nowej emisji 2 571 
975 Akcji serii F w celu zapewnienia Emitentowi środków finansowych. Emisja tych akcji odbyła się poza ofertą publiczną 
w drodze subskrypcji prywatnej (w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1 Ksh) skierowanej wyłącznie do wybranych podmiotów w 
liczbie nie większej niż 149. Cenę emisyjną Akcji serii F ustalono na 2,48 zł. 

Po podjęciu uchwały została przeprowadzona emisja akcji serii F, która została zakończona dnia 10 kwietnia 2017 r. 
(umowy zostały podpisane w dwóch turach, pierwsza w dniach 29-30 marca 2017 r., druga w dniu 6 kwietnia 2017 r.). 

W ramach subskrypcji  łącznie objęto 2.540.853 Akcje. jedną Akcję. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 
6.301.315,44 zł. Środki pieniężne z podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii F wpłynęły na rachunek Emitenta w 
dniu 12 kwietnia 2017 r., co pozwoliło na wypełnienie warunków umowy kredytowej określonych w umowie zmieniającej 
nr 8 z dnia 21 marca 2017 r. W dniu 19 kwietnia 2017 r. został złożony do KRS wniosek o zarejestrowaniu podwyższenia 
kapitału w wyniku emisji akcji serii F.  

Do dnia niniejszego prospektu Emitent nie zalega z żadnymi płatnościami zarówno rat kapitałowych jak również rat 
odsetkowych wynikających z umów kredytowych. 

 

21. Informacje dodatkowe 

21.1. Kapitał zakładowy Emitenta 

21.1.1. Wielkość wyemitowanego kapitału zakładowego 

Kapitał zakładowy Emitenta według stanu na dzień bilansowy ostatniego zbadanego bilansu przedstawionego w 

Historycznych Informacjach Finansowych (tj. na dzień 31 grudnia 2016 r.) wynosił 771.592,56 PLN (słownie: siedemset 

siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt sześć groszy) i dzielił się na 25.719.752 

(słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemset dziewiętnaście siedemset pięćdziesiąt dwie) akcje, w tym: 

- 23.450.726 (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji 

zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,03 PLN (słownie: trzy grosze) każda, 

- 529.548 (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o 

wartości nominalnej 0,03 PLN (słownie: trzy grosze) każda, 
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- 1.739.478 (milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na 

okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,03 PLN (słownie: trzy grosze) każda.  

Na Datę Prospektu kapitał zakładowy wynosi 847.818,15 PLN (słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset 

osiemnaście złotych piętnaście groszy) i dzieli się na 28.260.605 (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście 

sześćdziesiąt tysięcy sześćset pięć) akcji, w tym: 

- 23.450.726 (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji 

zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,03 PLN (słownie: trzy grosze) każda, 

- 529.548 (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o 

wartości nominalnej 0,03 PLN (słownie: trzy grosze) każda, 

- 1.739.478 (milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na 

okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,03 PLN (słownie: trzy grosze) każda, 

- 2.540.853 (dwa miliony pięćset czterdzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii 

F. o wartości nominalnej 0,03 PLN (słownie: trzy grosze) każda. 

Wszystkie akcje wyemitowane przez Emitenta są w pełni opłacone. Na dzień 1 stycznia 2016 r. oraz 31 grudnia 2016 r. 

Emitent posiadał 25 719 752 akcji w obrocie na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. 

W dniu 2 czerwca 2017 r. Agencja Nieruchomości Rolnych poinformowała w myśl art. 4 ust. 1 u.k.u.r, że nie będzie 

korzystała z prawa pierwszeństwa nabycia akcji serii F w związku z posiadaniem przez Emitenta nieruchomości rolnych o 

powierzchni większej niż 0,3ha. 

W okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi nie miała miejsca sytuacja, w której ponad 10% kapitału 

zakładowego zostało opłacone w postaci aktywów innych niż gotówka. 

21.1.2. Liczba i główne cechy akcji niereprezentujących kapitału 

Emitent nie wyemitował Akcji nie reprezentujących kapitału. 

21.1.3. Liczba, wartość księgowa i wartość nominalna akcji Emitenta będąca w posiadaniu Emitenta, innych osób 
w jego imieniu lub podmiotów zależnych Emitenta 

Emitent posiada 284 610 akcje własne, nabyte w celu pokrycia niedoborów scaleniowych, w związku z realizowanym przez 
Emitenta procesem scalenia akcji zgodnie z Uchwałą nr 4 NWZA z dn. 19 sierpnia 2011 r. Akcje Emitenta nie znajdują się 
w posiadaniu innych osób działających w jego imieniu. Emitent nie posiada podmiotów zależnych. Wartość nominalna 
akcji własnych wynosi 8 538,30 zł, wartość księgowa akcji własnych wynosi 2 331 000 zł. 

21.1.4. Zamienne papiery wartościowe, wymienialne papiery wartościowe lub papiery wartościowe z warrantami 

Emitent nie emitował zamiennych papierów wartościowych ani wymiennych papierów wartościowych ani papierów 
wartościowych z warrantami. 

21.1.5. Informacja o prawach nabycia lub zobowiązaniach w odniesieniu do kapitału docelowego lub 
zobowiązaniach do podwyższenia kapitału 

Statut Emitenta nie zawiera postanowień dotyczących kapitału docelowego (autoryzowanego). 

Statut Emitenta nie zawiera zobowiązań do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. 

21.1.6. Informacje o opcjach 

Według najlepszej wiedzy Emitenta, kapitał zakładowy Emitenta nie jest przedmiotem opcji. 

21.1.7. Zmiany w kapitale zakładowym w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi 

Kapitał zakładowy Emitenta według stanu na dzień bilansowy ostatniego zbadanego bilansu przedstawionego w 

Historycznych Informacjach Finansowych (tj. na dzień 31 grudnia 2016 r.) wynosił 771.592,56 PLN (słownie: siedemset 

siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt sześć groszy) i dzielił się na 25.719 .752 

(słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemset dziewiętnaście siedemset pięćdziesiąt dwie) akcje, w tym: 

- 23.450.726 (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji 

zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,03 PLN (słownie: trzy grosze) każda, 



 

RADPOL S.A. Prospekt Emisyjny 127 

- 529.548 (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o 

wartości nominalnej 0,03 PLN (słownie: trzy grosze) każda, 

- 1.739.478 (milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na 

okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,03 PLN (słownie: trzy grosze) każda.  

W dniu 30 listopada 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 3 w sprawie połączenia 
Radpol S.A. i Finpol Rohr sp. z o.o. oraz zmiany statutu Radpol S.A. Połączenie spółek nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 
1, art. 515 § 1 oraz art. 516 KSH tj. połączenie uproszczone poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej 
(Finpol Rohr sp. z o.o.) na spółkę przejmującą (Radpol S.A.) na zasadach określonych w planie połączenia z dnia 29 
października 2015 r., bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z uwagi na fakt, że Emitent był właścicielem 100% 
udziałów spółki przejmowanej. 

Połączenie zostało zarejestrowane postanowieniem Sądu Rejestrowego z dnia 31 grudnia 2015 r. 

W dniu 21 marca 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 4/2017 w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii F, realizowanej w drodze subskrypcji prywatnej, 
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki serii F w całości oraz dematerializacji oraz 
ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej emisji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu, mocą której kapitał zakładowy Spółki został 
podwyższony z kwoty 771.592,56 zł (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i 
pięćdziesiąt sześć groszy) do kwoty 847.818,18 zł (słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset osiemnaście 
złotych i osiemnaście groszy) tj. o kwotę 76 225,59 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć 59/100) 
poprzez emisję 2 540 853 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,03 zł każda. Cena emisyjna jednej 
akcji serii F wynosiła 2,48 zł. 

Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane postanowieniem Sądu Rejestrowego z dnia 10 maja 2017 r. 

W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, kapitał zakładowy wynosi 
847.818,18 zł (słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset osiemnaście złotych i osiemnaście groszy) i dzieli 
się na 28 260 605 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,03 złotych każda, w tym 

 
- 23.450.726 (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji 

zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,03 PLN (słownie: trzy grosze) każda, 

- 529.548 (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o 

wartości nominalnej 0,03 PLN (słownie: trzy grosze) każda, 

- 1.739.478 (milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na 

okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,03 PLN (słownie: trzy grosze) każda.  

- 2.540.853 (dwa miliony pięćset czterdzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii F 

o wartości nominalnej 0,03 PLN (słownie: trzy grosze) każda. 

Emitent złożył do KDPW wniosek w sprawie rejestracji akcji serii F oraz wniosek na GPW w sprawie wprowadzenia do 

obrotu na rynku regulowanym akcji serii F. Na Datę Prospektu Emitent posiada 25 719 752 akcji dopuszczonych do obrotu 

na rynku regulowanym GPW (rynek podstawowy). Akcje serii F stanowią tym samym mniej niż 10% dopuszczonych do 

obrotu na rynku regulowanym GPW tego samego rodzaju akcji Emitenta. Stąd też, zgodnie z art. 10 Ustawy o ofercie, 

dopuszczenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym GPW nie wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości 

prospektu emisyjnego. Tym samym, zgodnie z § 19 Regulaminu Giełdy, akcje serii F Emitenta są dopuszczone do obrotu 

giełdowego, w przypadku złożenia wniosku o ich wprowadzenie do obrotu giełdowego. 

21.2. Umowa i Statut Spółki 

21.2.1. Opis przedmiotu i celu działalności Emitenta  

Zgodnie z art. 2 ust. 1 Statutu Spółki przedmiotem działalności Spółki jest (Klasyfikacja wg PKD): 
1) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 20,  
2) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych 22.2,  
3) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy 22.19,   
4) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali 24.20.Z,  
5) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych 25.1,   
6) Obróbka   metali   i   nakładanie   powłok   na   metale,   obróbka   mechaniczna elementów metalowych 25.6,   
7) Produkcja    wyrobów    nożowniczych,    sztućców,    narzędzi    i    wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia 

25.7,  
8) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych 25.9,  
9) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych 26.1,  
10) Produkcja  izolowanych  przewodów  i  kabli  oraz  sprzętu  instalacyjnego 27.3,  
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11) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego 27.40.Z,  
12) Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia 28.1,  
13) Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych 28.24.Z,  
14) Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych 28.4,  
15) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia 28.9,  
16) Produkcja   nadwozi   do   pojazdów   silnikowych;   produkcja   przyczep   i naczep 29.20.Z,  
17) Produkcja  wyposażenia  elektrycznego  i  elektronicznego  do  pojazdów silnikowych 29.31.Z,  
18) Produkcja    pozostałych    wyrobów,    gdzie    indziej    niesklasyfikowana 32.99.Z,  
19) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 33.11.Z,  
20) Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z,  
21) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.13.Z, 
22) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z,  
23) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia 33.19.Z,  
24) Instalowanie maszyn przemysłowych,  sprzętu i wyposażenia 33.20.Z,   
25) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.21.Z,  
26) Odzysk surowców 38.3,  
27) Realizacja    projektów    budowlanych    związanych    ze    wznoszeniem  budynków 41.10.Z,  
28) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 42,  
29) Roboty budowlane specjalistyczne 43,  
30) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z,  
31) Sprzedaż   hurtowa   drewna,   materiałów   budowlanych   i   wyposażenia sanitarnego 46.73.Z, 
32) Sprzedaż detaliczna   prowadzona   w   niewyspecjalizowanych   sklepach 47.1,  
33) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa 45,  
34) Magazynowanie i przechowywanie towarów 52.10,  
35) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.Z,  
36) Przeładunek towarów 52.24,  
37) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z,  
38) Działalność pozostałych agencji transportowych 52.29.C,  
39) Działalność  związana  z  oprogramowaniem  i  doradztwem  w  zakresie informatyki oraz działalność powiązana 

62.0,  
40) Przetwarzanie  danych,  zarządzanie  stronami  internetowymi  (hosting)  i podobna działalność; działalność portali 

internetowych 63.1,  
41) Pozostała  działalność   usługowa   w   zakresie   informacji,   gdzie   indziej niesklasyfikowana 63.99.Z,  
42) Działalność holdingów finansowych 64.20.Z, 
43) Leasing finansowy 64.91.Z,  
44) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 68,  
45) Działalność prawnicza,  rachunkowo-księgowa  i  doradztwo  podatkowe 69,  
46) Działalność   firm   centralnych   (head   offices);   doradztwo   związane   z zarządzaniem 70,  
47) Działalność w  zakresie  inżynierii  i  związane  z  nią  doradztwo  techniczne 71.12.Z,  
48) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 46,   
49) Badania  naukowe  i  prace  rozwojowe  w  dziedzinie  pozostałych  nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z,  
50) Reklama 73.1,  
51) Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z,  
52) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 74,   
53) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami 47,  
54) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy 71,  
55) Wynajem i dzierżawa 77,  
56) Naprawa  i  konserwacja  komputerów    i  artykułów  użytku  osobistego  i domowego 95, 
57) Działalność związana z zatrudnieniem 78,  
58) Sprzątanie obiektów 81.2,  
59) Działalność   związana   z   administracyjną,   obsługą   biura   i   pozostała działalność wspomagająca prowadzenie 

działalności gospodarczej 82,  
60) Produkcja opakowań drewnianych 16.24.Z, 
61) Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych 23.43.Z,  
62) Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych 23.44.Z, 
63) Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych 23.49.Z, 
64) Sprzedaż  hurtowa  wyrobów  porcelanowych,  ceramicznych  i  szklanych oraz środków czyszczących 46.44.Z,  
65) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 46.49.Z,  
66) Transport drogowy towarów 49.41.Z, 
67) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z.  
68) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 23.61.Z,   
69) Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 23.63.Z,  
70) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 35.30.Z,  
71) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 37.00.Z,  
72) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z, 
73) Roboty  związane  z  budową rurociągów  przesyłowych  i  sieci  rozdzielczych 42.21.Z,   
74) Wynajem  i  zarządzanie  nieruchomościami  własnymi  lub  dzierżawionymi 68.20.Z,  
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75) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 25.11.Z,   
76) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z, 
77) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z,  
78) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z,  
79) Produkcja   pozostałych   maszyn   ogólnego   przeznaczenia,   gdzie   indziej niesklasyfikowana28.29.Z,  
80) Działalność ochroniarska  w  zakresie  obsługi  systemów  bezpieczeństwa 80.20.Z,  
81) Działalność   trustów,   funduszów   i   podobnych   instytucji   finansowych 64.30.Z,  
82) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i 

funduszów emerytalnych 64.99.Z. 

21.2.2. Postanowienia umowy, statutu lub regulaminów Emitenta odnoszące się do członków organów 
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych 

Zarząd 

Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu. Na Datę Prospektu Zarząd Spółki 
jest czteroosobowy – w jego skład wchodzi Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu i dwóch Członków Zarządu. Członkowie 
Zarządu powoływani są na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. 

Zarząd kieruje przedsiębiorstwem Emitenta i reprezentuje go na zewnątrz. Zarząd upoważniony jest do samodzielnego 
prowadzenia spraw Emitenta w zakresie nie objętych wyłączną kompetencją innych organów, na podstawie bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Statutu. 

Uchwały Zarządu wymagają sprawy przewidziane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, a także inne sprawy 
przekraczające zwykły zarząd, w tym w szczególności dotyczące: 

1) sprawy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub zgodnie ze Statutem Spółki wymagają zgody lub podjęcia 
uchwały przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie Spółki;  

2) zwołania oraz ustalenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki;  

3) rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej 500 000 (słownie: pięćset 
tysięcy) złotych niezależnie od tego, czy dotyczy to jednej czy kilku powiązanych ze sobą czynności. W przypadku 
zaciągnięcia zobowiązań o charakterze ciągłym lub okresowym, dla potrzeb postanowień zdania 
poprzedzającego zlicza się wartość świadczeń za cały okres ich trwania, a jeżeli są zaciągnięte na czas 
nieokreślony za okres 12 miesięcy. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do czynności polegających 
na nabywaniu i zbywaniu towarów lub produktów w ramach bieżącej działalności gospodarczej Spółki oraz 
dokonywaniu zakupów surowców i półproduktów służących do wytwarzania towarów lub produktów przez Spółkę; 

4) zaciągania jakichkolwiek zobowiązań wekslowych;  

5) przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdań finansowych, sporządzanych na inny 
dzień bilansowy, jak również sprawozdań z działalności Spółki, a także przyjęcie skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, o ile Spółka będzie 
zobowiązana do jego sporządnia oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest 
jednostką dominującą, o ile Spółka będzie zobowiązana do jego sporządzania;  

6) sporządzenia wniosku w przedmiocie podziału zysku Spółki albo sposobu pokrycia jej strat za dany rok obrotowy;  

7) określenia warunków lub szczegółowych warunków emisji obligacji (oraz innych papierów dłużnych);  

8) przyjęcia regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, dokumentów będących podstawą systemu premiowana 
dla pracowników Spółki lub grupy pracowników Spółki, regulaminu organizacyjnego Spółki;  

9) wydawania i uchwalania innych niż opisane w punkcie 3.2.8. powyżej procedur, instrukcji i regulaminów 
regulujących organizację i działania Spółki;  

10) przyjęcia lub zmiany polityki rachunkowości Spółki;  

11) zawierania umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów zlecenia lub umów o dzieło jeżeli wartość 
wynagrodzenia (zasadniczego) pracownika, menadżera, wykonawcy lub zleceniobiorcy przekracza 15 000 
(słownie: piętnaście tysięcy) złotych brutto miesięcznie lub 180 000 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy) złotych 
brutto rocznie;  

12) zawieranie umów o doradztwo, usługi konsultingowe oraz świadczenie innych usług niematerialnych, na 
podstawie, których wartość wynagrodzenia doradcy (konsultanta, podmiotu świadczącego usługi na rzecz Spółki) 
przekracza 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych (jednorazowo lub w całym okresie trwania tej umowy) lub jeżeli 
sumaryczna wartość wynagrodzenia zapłaconego danemu doradcy (konsultantowi, podmiotowi świadczącemu 
usługi na rzecz Spółki) w okresie ostatnich dwunastu miesięcy (poprzedzających dzień podjęcia uchwały Zarządu 
Spółki) łącznie z wynagrodzeniem płatnym na podstawie umowy, której zawarcie jest przedmiotem uchwały 
Zarządu Spółki przekracza 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych;  

13) udzielenie pełnomocnictwa do działania w imieniu Spółki w przypadkach opisanych w punkcie 4.10 poniżej;  
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14) inne sprawy, o których rozstrzygnięcie w formie uchwały zwróci się Prezes lub poszczególni Członkowie Zarządu.  

Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i prowadzić sprawy Emitenta z należytą starannością, wymaganą w obrocie 
gospodarczym.  

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania wymagane jest współdziałanie dwóch 
Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu i prokurenta. 

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę 
Nadzorczą, który w szczególności określa prawa i obowiązki członków Zarządu, zasady organizowania posiedzeń 
Zarządu, zasady podejmowania uchwał, protokołowania posiedzeń Zarządu oraz tryb działania Zarządu poza 
posiedzeniem. 

Rada Nadzorcza 

Rada Nadzorcza Emitenta składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. W tych granicach liczbę członków określa 
Walne Zgromadzenie. Na Datę Prospektu skład Rady Nadzorczej jest sześcioosobowy.  

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. Członków Rady Nadzorczej powołuje 
i odwołuje Walne Zgromadzenie. 

W skład Rady Nadzorczej wchodzą Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz i pozostali członkowie. 
Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza wybiera Rada Nadzorcza spośród swych członków na 
pierwszym posiedzeniu lub – w razie potrzeby – w trakcie kadencji, w wyborach uzupełniających. 
 
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do 
niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. 
 
Członkowie niezależni powinni stanowić przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej. Niezależni członkowie Rady 
Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć 
na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.  
 
Za niezależnego członka Rady Nadzorczej nie może być w szczególności uznana osoba, która:  

1) była członkiem Zarządu Spółki w okresie ostatnich 5 lat obrotowych przed powołaniem,  
2) była audytorem Spółki lub pracownikiem audytora w okresie ostatnich 3 lat obrotowych przed powołaniem, 
3) która pośrednio lub bezpośrednio otrzymywała od Spółki w ostatnim roku obrotowym przed powołaniem 

wynagrodzenie z tytułu osobistego świadczenia usług na rzecz Spółki,  
4) posiada bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 5% akcji Spółki, 
5) jest krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do drugiego stopnia w stosunku do członków Rady 

Nadzorczej i Zarządu Spółki.  
Wymogi te nie mają zastosowania w przypadku dokonywania wyboru członków Rady Nadzorczej grupami w rozumieniu 
art. 385 § 3 i nast. KSH. 

Kryteria niezależności powinny być zgodne z Załącznikiem II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. 
dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady 
(nadzorczej) lub regulacjami, które weszły w życie, zastępując Załącznik II do Zalecenia z uwzględnieniem dodatkowych 
wymogów wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Tak długo, jak Spółka jest jednostką 
zainteresowania publicznego w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach, przynajmniej jeden (1) członek Rady 
Nadzorczej powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach (lub 
przepisów zastępujących to postanowienie) i mieć kwalifikacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy o biegłych 
rewidentach (lub przepisach zastępujących to postanowienie). Ten sam członek Rady Nadzorczej może spełniać kryteria 
przewidziane powyżej. Rezygnacja, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady 
Nadzorczej w trakcie kadencji, poniżej liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji określonej przez Walne 
Zgromadzenie, daje prawo powołania przez Walnego Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej. 

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. Dla 
ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. W przypadku 
równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
 
Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub 
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, przy czym wszyscy członkowie Rady muszą 
zostać powiadomieni o treści projektu uchwały, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 
 
Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub 
w uchwałach Walnego Zgromadzenia, należy w szczególności:  

1) ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu, 
2) wyrażenie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet 
3) przewidywanej dywidendy 
4) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, 
5) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także 

delegowanie członka lub członków Rady, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania 



 

RADPOL S.A. Prospekt Emisyjny 131 

czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą 
sprawować swoich czynności, 

6) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych (budżet), 
7) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 1.000.000 

(jeden milion) złotych niezależnie od tego, czy dotyczy to jednej czy kilku powiązanych ze sobą czynności. W 
przypadku zaciągnięcia zobowiązań o charakterze ciągłym lub okresowym, dla potrzeb postanowień zdania 
poprzedzającego zlicza się wartość świadczeń za cały okres ich trwania, a jeżeli są zaciągnięte na czas 
nieokreślony za okres 12 miesięcy. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do czynności polegających 
na nabywaniu i zbywaniu towarów lub produktów w ramach bieżącej działalności gospodarczej Spółki oraz 
dokonywaniu zakupów surowców i półproduktów służących do wytwarzania towarów lub produktów przez Spółkę, 

8) wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń (w szczególności zastawów, zastawów rejestrowych) na majątku 
Spółki, jeżeli wartość majątku Spółki, na którym ustanawiane jest zabezpieczenie przekracza 1.000.000 (jeden 
milion) złotych, 

9) wyrażanie zgody na zawarcie umowy kredytu lub pożyczki, o wartości przekraczającej 1.000.000 (jeden milion) 
złotych, 

10) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie, obciążanie lub obejmowanie jakichkolwiek udziałów lub akcji w innych 
spółkach lub przystępowanie do jakichkolwiek innych spółek, a także nabywanie instrumentów finansowych, 

11) wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,  
12) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,  
13) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 

nieruchomości, 
14) wyrażanie zgody na przyznawanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji, 
15) wyrażanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członka Zarządu, 
16) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, 
17) wyrażanie zgody na zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań wekslowych, 
18) opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia, 
19) wyrażanie zgody na przeniesienie na osobę trzecią przez Spółkę przysługujących jej majątkowych praw 

autorskich, patentów, jak również praw do wzorów użytkowych lub przemysłowych lub znaków towarowych,  
20) uchwalanie tekstu jednolitego statutu Spółki, chyba że tekst jednolity Statutu zostanie uchwalony przez Walne 

Zgromadzenie, 
21) wyrażenie zgody na tworzenie oddziałów Spółki, 
22) wyrażenie zgody na tworzenie przez Zarząd Spółki funduszy zaliczanych w ciężar kosztów działalności Spółki. 

Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Emitenta oraz występować do Zarządu z wnioskami i 
inicjatywami, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu 
sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty. 

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności 
nadzorczych. 

Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa organizację i sposób wykonywania czynności 
członków Rady, zasady realizowania zadań przez Radę Nadzorczą, szczegółowe zasady odbywania i protokołowania 
posiedzeń Rady Nadzorczej, zasady podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą, komitetów.  

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków ustalone przez Walne 
Zgromadzenie. 

21.2.3. Opis praw, przywilejów i ograniczeń powiązanych z każdym rodzajem istniejących akcji 

Prawa i obowiązki związane z akcjami Emitenta są określone w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w Statucie oraz 
w innych przepisach prawa. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skorzystać z porady osób 
uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej. 

Wszystkie Akcje Emitenta są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje nie są uprzywilejowane. 

PRAWA MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI SPÓŁKI 

Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym: 

Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego 

rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 KSH). Zysk rozdziela się w 
stosunku do liczby akcji. Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z 
akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, 
którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy, który może zostać wyznaczony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 
dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia (art. 348 KSH). 
Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie powinno jednak wziąć pod uwagę regulacje KDPW i GPW. 

Emitent jest obowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, oraz o terminach 
dnia dywidendy i terminie wypłaty, przesyłając niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni przed dniem dywidendy, uchwałę 
właściwego organu spółki w tych sprawach. Dzień wypłaty może przypadać najwcześniej piątego dnia po dniu dywidendy. 

Nie później niż 5 dni przed dniem dywidendy Emitent przekazuje ponadto: 
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- Krajowemu Depozytowi informację określającą liczbę akcji własnych, na które dywidenda nie będzie wypłacana, oraz 
numer konta podmiotowego na którym w Krajowym Depozycie rejestrowane są te akcje, 

- uczestnikom prowadzącym rachunki papierów wartościowych dla akcji własnych emitenta, na które dywidenda nie będzie 
wypłacana – informację określającą liczbę tych akcji. Jeżeli w powyższym terminie Emitent nie będzie w stanie określić 
liczby akcji własnych, na które dywidenda nie będzie wypłacana, wówczas jest on zobowiązany przekazać Krajowemu 
Depozytowi oraz właściwym uczestnikom te informacje najpóźniej do dnia dywidendy.  

KDPW przekazuje powyższe informacje wszystkim uczestnikom bezpośrednim, którzy ustalają liczbę papierów 
wartościowych dających prawo do dywidendy, znajdujących się na prowadzonych przez nich rachunkach. KDPW ustala 
liczbę papierów wartościowych, których właściciele mają prawo do dywidendy. Uczestnicy przesyłają do KDPW informacje 
wskazujące: 

- wysokość środków pieniężnych, które powinny zostać przekazane uczestnikowi w związku z wypłatą dywidendy, 

- łączną kwotę należnego podatku dochodowego od osób prawnych, który powinien zostać pobrany przez emitenta od tej 
części dywidend y, która ma zostać wypłacona za pośrednictwem uczestnika, 

- liczbę podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którym przysługuje prawo do dywidendy, z wyłączeniem 
tych, których tożsamość nie została ujawniona (podatnicy anonimowi). 

W dniu wypłaty Emitent obowiązany jest postawić do dyspozycji KDPW środki przeznaczone na realizację prawa do 
dywidendy. 

Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia 
takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą (art. 348 § 4 KSH). W 
następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę 
dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia 
i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie określają terminu, po którym wygasa prawo do 
dywidendy. 

Zastosowanie stawki wynikającej z zawartej przez Rzeczpospolitą Polską umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu 
opodatkowaniu, albo nie pobranie podatku zgodnie z taką umową w przypadku dochodów z dywidend jest możliwe 
wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego tzw. 
certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwą administrację podatkową. Obowiązek dostarczenia certyfikatu ciąży na 
podmiocie zagranicznym, który uzyskuje ze źródeł polskich odpowiednie dochody. Certyfikat rezydencji ma służyć przede 
wszystkim ustaleniu przez płatnika, czy ma zastosować stawkę (bądź zwolnienie) ustaloną w umowie międzynarodowej, 
czy też ze względu na istniejące wątpliwości, potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie. W tym ostatnim 
przypadku, jeżeli nierezydent udowodni, że w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia umowy 
międzynarodowej, które przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej (do całkowitego zwolnienia włącznie), będzie 
mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego. Poza 
tym nie istnieją inne ograniczenia, ani szczególne procedury związane z dywidendami w przypadku akcjonariuszy, 
będących nierezydentami. 

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, 
powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów 
zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć 
o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku 
za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 KSH). Przepisy prawa nie zawierają innych 
postanowień na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości oraz akumulowanego lub 
nieakumulowanego charakteru wypłat. 

Statut Emitenta przewiduje uprawnienie Zarządu do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku 
obrotowego jeżeli Emitent posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. 

Z akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta. 

Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru) 

Przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 KSH, Akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w części 
lub w całości w interesie spółki mocą uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej czterech piątych 
głosów; przepisu o konieczności uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu 
kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z 
obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach 
określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy 
akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji; pozbawienie 
akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego 
zgromadzenia. 

Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej 
likwidacji (art. 474 KSH) 

Statut Spółki nie przewiduje uprzywilejowania w tym zakresie. 
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Prawo do zbywania posiadanych akcji 

Statut nie przewiduje żadnych ograniczeń dotyczących zbywania akcji Emitenta. 

Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem 

Statut Emitenta nie przewiduje żadnych ograniczeń w przedmiocie obciążania posiadanych akcji zastawem lub 
użytkowaniem, zwraca się jednakże uwagę, iż zgodnie z postanowieniami art. 340 § 3 KSH w okresie, gdy akcje spółki 
publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych 
prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych 
akcji przysługuje akcjonariuszowi. 

Prawo do umorzenia akcji 

Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez spółkę (umorzenie dobrowolne). 
Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego spółki. Akcje mogą być umorzone za 
wynagrodzeniem, na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia (art. 4 ust. 2 Statutu).  

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z UCZESTNICTWEM W SPÓŁCE (UPRAWNIENIA KORPORACYJNE) 

Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze korporacyjnym: 

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH) oraz prawo do głosowania na Walnym 
Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH). 

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 
szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Uprawnieni z 
akcji imiennych i świadectw tymczasowych mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli 
są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać 
dokumentu, dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone 
w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu 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 mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu 
wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, iż dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji 
uczestnictwa na walnym zgromadzeniu. 

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po 
ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji 
uczestnictwa po walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne 
zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 

Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zawiera: 

 firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 

 liczbę akcji, 

 rodzaj i kod akcji, 

 firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje, 

 wartość nominalną akcji, 

 imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 

 siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 

 cel wystawienia zaświadczenia, 

 datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 

 podpis osoby uprawnionej do wystawienia zaświadczenia. 

Akcje Emitenta są akcjami na okaziciela. Wyłączona jest możliwość konwersji akcji na okaziciela na akcje imienne (art. 4 
ust.1 Statutu Emitenta). Każda akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. Akcje nie są uprzywilejowane co do głosu. 

Prawo głosu w podwyższonym kapitale zakładowym przysługuje od dnia rejestracji tego podwyższenia kapitału 
zakładowego bez względu na to, czy akcje te zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego, 
czy też tylko w części. 

Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi wymaga zgody Rady Nadzorczej (art. 5 Statutu).  

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez 
pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby 
pełnomocników. Zgodnie z art. 4113 KSH, akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 
Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. 
Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może 
ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym rachunku. Pełnomocnictwo 
do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub 
w postaci elektronicznej. Członek zarządu i pracownik spółki nie może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu, 
przy czym ograniczenie to nie dotyczy spółki publicznej. 
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Prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia w porządku obrad poszczególnych spraw 

Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie 
w porządku obrad poszczególnych spraw. Zgodnie z art. 400 § 1 KSH prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub 
akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. W świetle art. 19 ust. 4 Statutu 
Emitenta Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w miarę potrzeb z własnej inicjatywy, na 
wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału 
zakładowego. Żądanie takie, z jego uzasadnieniem, powinno zostać złożone Zarządowi na piśmie lub w postaci 
elektronicznej. 

Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w 
porządku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego Spółki (art. 400 § 1 KSH). Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nie 
zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia 
oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym 
żądaniem (art. 400 § 3 KSH). 

Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia 

przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie powinno 
zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad (art. 401 § 1 KSH). 

Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422 – 427 KSH. Uchwała 

walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu 
pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie 
uchwały. 

Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje: 

 zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów, 

 akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu - 
wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej, 

 akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu, 

 akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania 
walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. 

W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, 
nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. 

Podmiotom wskazanym powyżej przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie 
nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały 
walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie 
później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały. 

Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami. Zgodnie z art. 385 § 3 KSH na wniosek 

akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien 
być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 

Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej 
lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne 

Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli Walne Zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, 
wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie takiego rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od powzięcia 
uchwały. 

Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności zgodnie 

z art. 428 KSH, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego 
żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. 
Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił 
sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 
429 KSH). 

Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów 

wartościowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi (art. 328 § 6 KSH). 

Na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych podmiot prowadzący ten rachunek, wystawia mu na piśmie, 
oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych, imienne świadectwo depozytowe. 

Świadectwo potwierdza legitymację do realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego 
treści, które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych. 

Świadectwo zawiera: 

 firmę (nazwę), siedzibę i adres wystawiającego oraz numer świadectwa, 

 liczbę papierów wartościowych, 

 rodzaj i kod papieru wartościowego, 
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 firmę (nazwę), siedzibę i adres emitenta, 

 wartość nominalną papieru wartościowego, 

 imię i nazwisko lub nazwę (firmę) i siedzibę oraz adres posiadacza rachunku papierów wartościowych, 

 informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia papierów wartościowych lub o ustanowionych na nich 
obciążeniach, 

 datę i miejsce wystawienia świadectwa, 

 cel wystawienia świadectwa, 

 termin ważności świadectwa, 

 w przypadku gdy poprzednio wystawione świadectwo, dotyczące tych samych papierów wartościowych, było 
nieważne albo zostało zniszczone lub utracone przed upływem terminu swojej ważności - wskazanie, że jest to 
nowy dokument świadectwa, 

 podpis osoby upoważnionej do wystawienia w imieniu wystawiającego świadectwa, opatrzony pieczęcią 
wystawiającego. 

Prawo do żądania wydania dokumentów - odpisów sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania 

finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni 
przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH). 

Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH). 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca 
nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz 
liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem 
walnego zgromadzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą 
elektroniczną, podając adres na który lista powinna zostać przesłana (art. 407 § 11 KSH). 

Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed 

Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH). 

Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu 

komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału 
zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka 
komisji (art. 410 § 2 KSH). 

Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 

421 § 3 KSH). W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia 
uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu 
należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia. Dowody zwołania walnego 
zgromadzenia zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów (421 § 2 KSH). 

Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487 

KSH, jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu 
wyrządzającego szkodę. 

Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w złej wierze lub dopuścił się rażącego 
niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu. 

Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, 

o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 KSH (przypadku podziału spółki) oraz 
w art. 561 § 1 KSH (w przypadku przekształcenia spółki). 

Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341 § 7 

KSH). Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga akcyjna), do której 
należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, wysokość 
dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu. 

Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona 
w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem 

Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji 
lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub 
na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie 
(art. 6 § 4 i 6 KSH) 

Prawo do zamiany akcji - Statut Emitenta nie przewiduje możliwości emitowania akcji imiennych. Emitent może emitować 

wyłącznie akcje na okaziciela. Zgodnie z art. 4 ust. 2 Statutu Emitenta wyłączona jest możliwość konwersji akcji na 
okaziciela na akcje imienne. 
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21.2.4. Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem tych zasad, które maja bardziej 
znaczący zakres niż jest to wymagane przepisami prawa 

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych spółka może wydać akcje o szczególnych uprawnieniach, a także 
przyznać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobiste uprawnienia, które wygasają najpóźniej z dniem, w którym 
uprawniony przestaje być akcjonariuszem spółki. 

Akcje uprzywilejowane, z wyjątkiem akcji niemych, powinny pozostać imienne. Uprzywilejowanie może dotyczyć m.in. 
prawa głosu, prawa do dywidendy lub podziału majątku w przypadku likwidacji spółki. W przypadku uprzywilejowania w 
zakresie prawa głosu jednej akcji nie można przyznać więcej niż dwa głosy i w przypadku zmiany takiej akcji na akcję na 
okaziciela lub w razie jej zbycia wbrew zastrzeżonym warunkom, uprzywilejowanie to wygasa. Akcje uprzywilejowane w 
zakresie dywidendy mogą przyznawać uprawnionemu dywidendę, która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę 
przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych (nie dotyczy to akcji niemych) i nie 
korzystają one z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi akcjami (nie dotyczy akcji niemych). Wobec akcji 
uprzywilejowanych w zakresie dywidendy może być wyłączone prawo głosu (akcje nieme), a nadto akcjonariuszowi 
uprawnionemu z akcji niemej, któremu nie wypłacono w pełni albo częściowo dywidendy w danym roku obrotowym, można 
przyznać prawo do wyrównania z zysku w następnych latach, nie później jednak niż w ciągu kolejnych trzech lat 
obrotowych. 

Przyznanie szczególnych uprawnień można uzależnić od spełnienia dodatkowych świadczeń na rzecz spółki, upływu 
terminu lub ziszczenia się warunku. Akcjonariusz może wykonywać przyznane mu szczególne uprawnienia związane z 
akcją uprzywilejowaną po zakończeniu roku obrotowego, w którym wniósł w pełni swój wkład na pokrycie kapitału 
zakładowego. 

Osobiste uprawnienia, jak wskazano wyżej, mogą być przyznane jedynie indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi i 
dotyczyć mogą m.in. prawa powoływania lub odwoływania członków zarządu, rady nadzorczej lub prawa do otrzymywania 
oznaczonych świadczeń od spółki. Przyznanie osobistego uprawnienia można uzależnić od dokonania oznaczonych 
świadczeń, upływu terminu lub ziszczenia się warunku. Do uprawnień przyznanych akcjonariuszowi osobiście należy 
stosować odpowiednio ograniczenia dotyczące zakresu i wykonywania uprawnień wynikających z akcji uprzywilejowanych. 
Na Datę Prospektu akcjonariuszom nie przysługują uprawnienia osobiste. 

Opisane wyżej zmiany praw posiadaczy akcji, tj. wydanie akcji o szczególnych uprawnieniach oraz przyznanie 
indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień, dla swej ważności wymagają odpowiednich 
postanowień statutu. Wprowadzenie któregokolwiek z nich w wypadku Emitenta wymagałoby zmiany Statutu. Zgodnie z 
art. 430 § 1 k.s.h. zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wpisu do rejestru. Ponadto 
uchwała taka winna zawierać wskazanie akcji uprzywilejowanych lub odpowiednio oznaczenie podmiotu, któremu 
przyznawane są osobiste uprawnienia, rodzaj uprzywilejowania akcji, lub odpowiednio rodzaj osobistego uprawnienia oraz 
ewentualne dodatkowe warunki, od których spełnienia uzależnione jest przyznanie uprzywilejowania akcji lub odpowiednio 
osobistego uprawnienia. Uchwała dotycząca zmiany statutu zapada większością ¾ głosów, przy czym uchwała dotycząca 
zmiany statutu zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym 
akcjonariuszom zgodnie z art. 354 k.s.h., wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy (art. 415 § 3 k.s.h.). 
Statut Emitenta nie ustanawia surowszych warunków podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu. Zmiana statutu 
niedotycząca podwyższenia oraz obniżenia kapitału zakładowego winna być zgłoszona do sądu rejestrowego w terminie 
trzech miesięcy od dnia jej podjęcia. 

21.2.5. Zasady określające sposób zwoływania zwyczajnych walnych zgromadzeń oraz nadzwyczajnych walnych 
zgromadzeń, włącznie z zasadami uczestnictwa w nich 

Walne zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 

Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w miarę potrzeb z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub 

akcjonariuszy reprezentujących co najmniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Rada Nadzorcza może zwołać 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie lub bezwzględnie obowiązujących 

przepisach prawa oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. W świetle art. 19 ust. 4 

Statutu Emitenta Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w miarę potrzeb z własnej inicjatywy, na 

wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału 

zakładowego. 

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą 

zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 

Walne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób 

określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być 

dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa lub Statut nie 

stanowią inaczej. Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki jest skuteczna jeżeli będzie powzięta 
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większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego bez konieczności wykupu 

akcji tych akcjonariuszy którzy głosowali przeciwko uchwale. 

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub poprzez swoich 

przedstawicieli. Zgodnie z zasadą swobodnego głosowania akcjonariusza, akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z 

posiadanych akcji. 

Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu udziela się na piśmie oraz załącza 

się je do protokołu Walnego Zgromadzenia lub w formie elektronicznej. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w języku 

obcym, do protokołu załącza się je wraz z jego odpowiednim tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 

W Walnym Zgromadzeniu powinno uczestniczyć co najmniej dwóch członków Zarządu Spółki i co najmniej dwóch członków 

Rady Nadzorczej. Na Walnym Zgromadzeniu obecny jest biegły rewident jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są 

sprawy finansowe. 

Wszystkie Akcje Emitenta są akcjami zwykłymi na okaziciela. Z każdej akcji serii A, C,D i F przysługuje jeden głos na Walnym 

Zgromadzeniu. Głosowanie może odbywać się przy użyciu komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów. Głosowanie 

jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach członków władz spółki i jej likwidatorów oraz głosowaniu nad ich 

odwołaniem, głosowaniu o pociągnięciu do odpowiedzialności wskazanych powyżej osób, w sprawach osobowych, na wniosek 

choćby jednego akcjonariusza lub jego przedstawiciela. 

Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa zapada w jawnym głosowaniu imiennym.  

Walne zgromadzenie odbywają się w siedzibie Emitenta lub w Warszawie. Walne zgromadzenie spółki publicznej może odbyć 

się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje tej spółki są przedmiotem obrotu (art. 403 

kodeksu spółek handlowych). 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz uprawnień przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, 

należy w szczególności: 

1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, 
2) rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności, Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz 

udzielanie absolutorium członkom władz Spółki z wykonaniem przy nich obowiązków, 
3) podział zysku lub pokrycie strat, 

4) zmiana przedmiotu działalności Spółki, 

5) zmiana statutu Spółki, 

6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 

7) połączenie, przekształcenie lub podział Spółki, 

8) rozwiązanie lub likwidacja Spółki, 

9) tworzenie kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz ich wykorzystanie, 

10) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, 

11) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich 

ograniczonego prawa rzeczowego, 

12) wszelkie postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, 

sprawowaniu zarządu lub nadzoru, 

13) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia. 

Nabycie  i  zbycie  nieruchomości,  użytkowania  wieczystego  nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub  użytkowaniu  
wieczystym nieruchomości, jak również obciążenie nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości  
ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym hipoteką nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia,  a  decyzja  w  tej sprawie  
stanowi kompetencję Zarządu. 

21.2.6. Opis postanowień umowy, statutu lub regulaminów Emitenta, które mogłyby spowodować opóźnienie, 
odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem 

Statut Emitenta nie zawiera postanowień, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany 
kontroli nad Emitentem. 

21.2.7. Wskazanie postanowień umowy, statutu lub regulaminów Emitenta, jeśli takie istnieją, regulujących 
progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest ujawnienie wielkości posiadanych 
akcji przez akcjonariusza 

Statut nie zawiera postanowień regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest 
podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza. 
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21.2.8. Opis zasad i warunków nałożonych zapisami umowy i statutu spółki, jej regulaminami, którymi podlegają 
zmiany kapitału w przypadku, jeżeli zasady te są bardziej rygorystyczne niż określone wymogami obowiązującego 
prawa 

Statut nie określa warunków, którym podlegają zmiany kapitału zakładowego w sposób bardziej rygorystyczny niż przepisy 
KSH. 

 

22. Istotne umowy inne niż umowy zawierane w normalnym toku działalności 

Za umowy istotne zawierane przez Emitenta zostały uznane umowy, których wartość przekracza 10% kapitałów własnych 

Emitenta tj. kwotę 7 345 800 zł oraz które mają istotne znaczenie dla prowadzonej przez Emitenta działalności. 

Umowa kredytu zawarta w dniu 4 września 2012 r. pomiędzy Emitentem, Wirbet S.A. i Finpol Rohr sp. z o.o. 

(Kredytobiorcy) a mBank S.A. (dawniej: Bre Bank S.A.) (Kredytodawca) zmieniona umowami zmieniającymi, 

ostatnia z dnia 21 marca 2017 r. 

Przedmiotem umowy jest udzielenie na rzecz Emitenta następujących kredytów: 

a) Kredytu terminowego w wysokości 15.000.000,00 zł, którego celem było sfinansowanie nabycia udziałów Finpol 

Rohr Sp. z o.o. przez Emitenta, (Stan zadłużenia 4.415.584,61 zł na 31 maja 2017 r.), 

b) Kredytu terminowego o wartości księgowej 40.169.325,00 zł przeznaczonego na spłatę istniejącego zadłużenia, 

(Stan zadłużenia 15.432.847,22 zł na 31 maja 2017 r.), 

c) Kredytu terminowego na rzecz Rurgaz o wartości księgowej 22.443.750,00 zł przeznaczonego na finansowanie 

kosztów inwestycji Rurgaz, (Stan zadłużenia 12.253.789,36 zł na 31 maja 2017 r.), 

d) Kredytu obrotowego na rzecz Emitenta o wartości księgowej 7.980.000,00 zł przeznaczonego na ogólne cele 

korporacyjne i finansowanie jego bieżącej działalności, z wyłączeniem finansowania wydatków inwestycyjnych 

lub związanych z działalnością akwizycyjną, (Stan zadłużenia 8.000.000,00 zł na 31 maja 2017 r.), 

e) Kredytu obrotowego na rzecz Wirbet o wartości księgowej 1.995.000,00 zł przeznaczonego na ogólne cele 

korporacyjne i finansowanie bieżącej działalności, z wyłączeniem finansowania wydatków inwestycyjnych lub 

związanych z działalnością akwizycyjną, (Stan zadłużenia 0,00 zł na 31 maja 2017 r.), 

f) Odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na rzecz Kredytobiorców o wartości księgowej 14.000.000,00 zł 

przeznaczonego na ogólne cele korporacyjne i finansowanie bieżącej działalności, z wyłączeniem finansowania 

wydatków inwestycyjnych lub związanych z działalnością akwizycyjną, (Stan zadłużenia 10.055.382,39 na 31 

maja 2017 r.), 

g) Kredytu terminowego w maksymalnej wysokości 9.000.000 zł na rzecz Emitenta, (Stan zadłużenia 7.164.210,52 

na 31 maja 2017 r.). 

Termin spłaty kredytów z pkt a i b został ustalony na 30 września 2020 r. Zgodnie z zapisami umowy zmieniającej nr 8 z 

dnia 21 marca 2017 r. spłata kredytów jest ustalona na dzień 30 września 2020 r. pod warunkiem podjęcia przez NWZ 

Uchwały o podwyższeniu kapitału poprzez emisję akcji serii F, oraz wpływu środków z tej emisji do dnia 30 kwietnia 2017 

r. Dodatkowym warunkiem jest spowodowanie, że jej kapitał zakładowy w wyniku emisji akcji serii E, zostanie podniesiony 

w taki sposób, aby akcje wyemitowane w ramach tego podwyższenia zostały objęte i opłacone wkładami pieniężnym na 

łączną kwotę nie niższą niż 10 000 000 złotych w terminie do dnia 31 lipca 2017 r. 

W dniu 21 marca Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału w drodze 

subskrypcji prywatnej (w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1 Ksh) akcji serii F. W dniach 24 marca – 10 kwietnia 2017 r. Emitent 

przeprowadził subskrypcję 2 571 975 Akcji serii F po cenę emisyjnej Akcji serii F 2,48 zł. (umowy objęcia akcji zostały 

podpisane w dwóch turach, pierwsza w dniach 29-30 marca 2017 r., druga w dniu 6 kwietnia 2017 r.) Środki pieniężne z 

podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii F wpłynęły na rachunek Emitenta w dniu 12 kwietnia 2017 r., co pozwoliło 

na wypełnienie warunków umowy kredytowej określonych w umowie zmieniającej nr 8. W dniu 19 kwietnia 2017 r. został 

złożony do KRS wniosek o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii F. W dniu 30 maja 2017 r. 

Emitent otrzymał decyzję KRS w sprawie rejestracji podwyższenia.  

Po spełnieniu powyższych warunków wskaźniki wynikające z umowy kredytu na dzień obliczeniowy  

31 marca 2017 r. zostały określone na następujących poziomach:  

- zadłużenie netto do EBITDA znormalizowana nie więcej niż 12,90, 

- wskaźnik pokrycia obsługi zadłużenia nie mniej niż 0,07, 

- wskaźnik pokrycia obsługi odsetek nie mniej niż 0,47. 

Do dnia niniejszego prospektu Emitent nie zalega z żadnymi płatnościami zarówno rat kapitałowych jak również rat 
odsetkowych wynikających z umów kredytowych. 
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Umowa ubezpieczenia należności krajowych i eksportowych Emitenta zawarta w dniu 9 września 2016 r. pomiędzy 

Emitentem a KUPEG úvěrová pojišťovna a.s., Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie 

Umową zostały objęte wszystkie istotne pozycje należności Emitenta w celu zwiększenia bezpieczeństwa finansowego 

Emitenta, zarówno w obrocie krajowym, jak i zagranicznym.  

Umowa została zawarta na warunkach nie odbiegających od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego 

typu umów. 

Umowa ramowa nr 8507/12 w sprawie zasad współpracy w zakresie transakcji rynku finansowego zawarta w dniu 
22 sierpnia 2012 r. pomiędzy Emitentem a mBank S.A. (dawniej: BRE Bank S.A.) 

Przedmiotem umowy jest uregulowanie zasad zawierania, potwierdzania i rozliczania transakcji rynku finansowego. 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony.  

Umowa ramowa nr 10/020/15/Z/GL zawarta w dniu 13 kwietnia 2015 r. pomiędzy Emitentem (Klient) a mBank S.A. 
(Bank) 

Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy Klientem a Bankiem w zakresie korzystania przez Klienta 
z gwarancji udzielanych przez Bank w ramach udostępnionej Klientowi Linii na gwarancje. 

Linia na gwarancje została udostępniona Klientowi na okres od dnia podpisania umowy do dnia 29 września 2023 r.  

Bank wyraził gotowość do udzielenia następujących Gwarancji: 
- gwarancji przetargowych, 
- gwarancji dobrego wykonania umowy, 
- gwarancji wykonania kontraktowych zobowiązań gwarancyjnych.  

Umowa została zawarta na warunkach nie odbiegających od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego 
typu umów. 

Warunkowa umowa zawarta w dniu 6 czerwca 2013 r. pomiędzy Emitentem a Veolia Energia Warszawa S.A. z 
siedzibą w Warszawie (dawniej: Dalkia) (zmieniona aneksem z dnia 3 grudnia 2015 r.) 

Przedmiotem umowy był zakup przez Emitenta 4.571 udziałów Finpol Rohr stanowiących 100% kapitału zakładowego 
Finpol Rohr za łączną cenę wynoszącą 10.000.000,00 zł.  

Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym, że Rada Nadzorcza Veolia Energia Warszawa udzieli zgody na 
zawarcie umowy sprzedaży w terminie do dnia 30 czerwca 2013 r. Warunek zawieszający ziścił się w dniu 26 czerwca 
2013 r., kiedy Rada Nadzorcza udzieliła zgody na transakcję. 

Zawartym aneksem  Strony dokonały zmiany Umowy Sprzedaży w zakresie dotyczącym współpracy Veolia i Emitenta po 
nabyciu Udziałów Finpol tj. w zakresie zakupu przez Veolia i Spółek z Grupy Veolia od Emitenta materiałów, w tym  w 
szczególności rur preizolowanych („Zakupy gwarantowane”). Strony wydłużyły okres  Zakupów gwarantowanych o jeden 
rok tj. do końca 2018 i określiły nową wartość Zakupów gwarantowanych na 67 mln zł. 

Szczegółowe warunki dostawy w ramach Zakupów gwarantowanych, w tym  wymagania techniczne i jakościowe 
materiałów zostały określone przez Strony w odrębnej umowie („Umowa realizacyjna”). Nadto na mocy zawartego aneksu 
Emitent udzieli na  materiały dostarczane w ramach Zakupów gwarantowanych 120 miesięcznej gwarancji jakości, na 
warunkach określonych w Umowie realizacyjnej. W przypadku, gdy do dnia  31 grudnia 2018 r. Veolia nie złoży zamówień 
na kwotę wskazaną  powyżej, Emitent zapłaci do dnia 30 marca 2019 r. karę umowną w wysokości łącznie 10% wartości 
netto niezrealizowanych zamówień. Obowiązek zapłaty kary nie dotyczy sytuacji, w której brak realizacji zamówienia 
wynika z odmowy sprzedaży przez Emitenta lub w przypadku opóźnienia Emitenta w realizacji w ustalonych terminach 
zamówienia złożonego przez Veolia. 
 

23. Informacje osób trzecich oraz oświadczenia ekspertów i oświadczenie  
o jakimkolwiek zaangażowaniu 

Emitent oświadcza, że w Prospekcie nie wykorzystywano informacji stanowiących oświadczenia lub raporty ekspertów.  
W Prospekcie zamieszczono informacje uzyskane od osób trzecich. Źródła tych informacji zostały podane w źródłach 
wykresów i tabel oraz w przypisach dolnych, w miejscach, gdzie zostały przytoczone. Emitent potwierdza, że informacje 
te zostały dokładnie powtórzone oraz, że w stopniu, w jakim Emitent jest tego świadom i jakim może to ocenić na podstawie 
informacji opublikowanych przez osoby trzecie, nie zostały pominięte żadne fakty, które sprawiłyby, że powtórzone 
informacje byłyby niedokładne lub wprowadzałyby w błąd. 
 

24. Dokumenty udostępnione do wglądu 

Emitent informuje, że w okresie ważności niniejszego Prospektu poniższe dokumenty:  
- Prospekt emisyjny, 
- Statut Emitenta, 
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- Regulamin Zarządu, Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia, Komitetu Audytu oraz Komitetu ds. 
Wynagrodzeń, 

- zbadane przez biegłego rewidenta historyczne informacje finansowe Emitenta za rok kończący się 31 grudnia 
2016 r. ( tj. raport okresowy za rok 2016), 

 

będą dostępne w siedzibie Emitenta oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta pod adresem 
www.radpol.eu 

 

25. Informacja o udziałach w innych przedsiębiorstwach 

Na Datę Prospektu Emitent nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach, które mogą mieć znaczący wpływ na ocenę 
jego własnych aktywów i pasywów, sytuacji finansowej oraz zysków i strat. 
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ROZDZIAŁ IV – DOKUMENT OFERTOWY 

1. Osoby odpowiedzialne  

1.1. Wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych 

Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w niniejszym Prospekcie zostały wskazane w pkt 1 Rozdziału III – Dokument 
Rejestracyjny niniejszego Prospektu. 

1.2. Oświadczenie osób odpowiedzialnych 

Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w niniejszym Prospekcie zostały zamieszczone w pkt 
1 Rozdziału III – Dokument Rejestracyjny niniejszego Prospektu. 

2. Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla oferowanych lub dopuszczanych do 
obrotu papierów wartościowych 

Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla oferowanych lub dopuszczanych do obrotu papierów wartościowych zostały 
wskazane w Rozdziale II niniejszego Prospektu. 

3. Podstawowe informacje 

3.1. Oświadczenie o kapitale obrotowym 

Emitent niniejszym oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą w przypadku powodzenia emisji poziom kapitału 
obrotowego jest wystarczający na pokrycie potrzeb związanych z kontynuowaniem działalności Emitenta co najmniej w 
okresie kolejnych 12 miesięcy od daty zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego. Po ustaleniu z kredytodawcą określonych 
odciążeń finansowych na rok 2017 jak również w związku z emisją akcji serii F (wpływ środków pieniężnych w wysokości 
6,3 mln zł) Emitent ma zapewnione środki finansowe na stabilną działalność operacyjną co najmniej w okresie kolejnych 
12 miesięcy od daty zatwierdzenia Prospektu. 
Brak uzyskania z emisji kwoty co najmniej 10 milionów złotych skutkować będzie zmianą harmonogramu spłat kredytów 
inwestycyjnych A i B (termin spłaty nastąpi 4 września 2018 roku), oraz zwiększeniem kwoty spłaty rat kapitałowych 
począwszy od dnia 30 września 2017 roku.  
Brak uzyskania z emisji kwoty co najmniej 10 milionów złotych w terminie do dnia 31 lipca 2017 roku (tj. brak wpływu na 
rachunek Emitenta środków w tej wysokości ww. terminie) stanowić będzie przypadek naruszenia umowy kredytu zawartej 
z mBank SA i  może także spowodować w ostateczności wypowiedzenie umowy kredytu, przy czym Emitent podkreśla, 
że w toku dotychczasowej współpracy Emitenta z mBank SA, bank nigdy nie zastosował wobec  Emitenta kroków 
prawnych związanych z wystąpieniem przypadków naruszenia wynikających z naruszenia przez Emitenta jego 
niefinansowych zobowiązań przewidzianych umową kredytu.   
Na dzień 31 maja 2017 roku płynne aktywa spółki tj zapasy oraz należności i inne aktywa krótkoterminowe stanowią łącznie 
kwotę 74 miliony złotych, a zobowiązania krótkoterminowe inne niż wobec banku stanowią na ten dzień kwotę niecałe 32 
miliony złotych. Zobowiązanie wobec banku na ten dzień wynosiło niecałe 58 milionów złotych z czego 18 milionów złotych 
stanowi zobowiązanie krótkoterminowe. 
Mając na względzie ryzyka i zmienne mające wpływ na kapitał obrotowy Emitenta, Zarząd w przygotowanych projekcjach 
finansowych uwzględnił następujące działania: 
  

1. podjęcie negocjacji z bankiem w celu odnowienia kredytów krótkoterminowych z jak najdłuższym nowym 

terminem wymagalności, a także w celu  maksymalnego wydłużenia terminów zapadalności kredytów 

inwestycyjnych (należy zwrócić uwagę na fakt, że w okresie finansowania Emitent nigdy nie zalegał ze spłatą 

jakichkolwiek zobowiązań pieniężnych wobec banku  regulując je zawsze w terminach przewidzianych umową 

kredytu), 

2. kontynuację działań naprawczych w Spółce z uwzględnieniem podnoszenia efektywności działalności 

operacyjnej poprzez, między innymi redukcję kosztów stałych, optymalizację struktur organizacyjnych i 

odpowiednie zarządzanie ofertą handlowa, 

3. podjęcie dalszych działań mających na celu upłynnianie majątku trwałego nie stanowiącego elementów 

niezbędnych do realizacji działalności podstawowej Spółki oraz minimalizację inwestycji w okresie kolejnych 12 

miesięcy, 

4. działanie zgodnie z założeniami polityki sprzedażowej, która ma zapewnić Spółce stały wpływ środków oraz 

możliwość realizowania bieżących zadań wynikających z działalności Emitenta. 
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5. W przypadku negatywnego przebiegu negocjacji z bankiem Emitent rozważy wykorzystanie innych produktów 

finansowych takich jak faktoring i leasing zwrotny, z których Emitent nie korzysta. 

  
Kapitał obrotowy należy rozumieć jako zdolność Emitenta do uzyskania dostępu do środków pieniężnych oraz innych 
dostępnych płynnych zasobów w celu terminowego spłacenia swoich bieżących zobowiązań. 
 

3.2. Kapitalizacja i zadłużenie 

Poniższa tabela przedstawia informacje o kapitalizacji i zadłużeniu Emitenta na dzień 31 maja 2017 r. Dane zostały 

zaprezentowane w tys. zł. 

 
Zobowiązania krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe ogółem (tys. 
zł): 

58 058 

gwarantowane    

zabezpieczone  23 186 

a) kredyty 23 083 

b)inne zobowiązania finansowe w tym leasingi  103 

niegwarantowane, niezabezpieczone  34 872 

a) kredyty 0 

b) zobowiązania z tytułu dostaw i usług 26 476 

c) zobowiązania wobec pracowników  1 460 

d) zobowiązania z tytułu podatków ubezpieczeń i innych świadczeń 2 787 

e) pozostałe zobowiązania  1 134 

 f) rozliczenia międzyokresowe 473 

 h) rezerwy 2 542 

  

Zobowiązania długoterminowe ogółem (tys. zł):   

gwarantowane   

zabezpieczone  34 516 

a) kredyty  34 151 

b) inne zobowiązania finansowe 365 

c) dłużne papiery wartościowe 0 

niegwarantowane, niezabezpieczone  8 290 

a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług  0 

b) prawo wieczystego użytkowania  0 

c) pozostałe rezerwy  650 

d) rezerwy z tytułu świadczeń emerytalnych i rentowych  1 038 

e) rezerwa na podatek odroczony  2 579 

g) przychody przyszłych okresów – w tym dotacje  4 023 

kapitał własny 75 794 

a) kapitał podstawowy 848 

b) akcje własne -2 332 

c) kapitał zapasowy z emisji akcji 58 424 

d) zyski zatrzymane 1 777 

e) pozostałe kapitały rezerwowe 17 149 

f) kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń -194 

d) zyski/straty aktuarialne 122 
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zadłużenie netto w krótkiej i średniej perspektywie czasowej   

a) Środki pieniężne w banku i kasie  2 793 

b) Ekwiwalenty środków pieniężnych  0 

c) Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu  0 

d) Płynność (A+B+C) 2 793 

e) Bieżące należności finansowe  0 

f) Krótkoterminowe zadłużenie w bankach  23 083 

g) bieżąca część zadłużenia długoterminowego  0 

h) Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe w tym leasing  103 

i) Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F+G+H) 23 186 

j) Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I-E-D) 20 393 

k) Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe  34 151 

l) Wyemitowane obligacje  0 

m) Inne długoterminowe zobowiązania w tym leasingi  365 

n) Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K+L+M) 34 516 

o) Zadłużenie finansowe netto (J+N) 54 909 

 
Zobowiązania warunkowe i pośrednie 

 

Wyszczególnienie Waluta 31 maja 2017 

Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych udzielonych w 
głównej mierze jako zabezpieczenie wykonania umów 

handlowych 
PLN tys. 318 

Inne zobowiązania warunkowe PLN tys. - 

Razem udzielone gwarancje i inne zobowiązania warunkowe PLN tys. 318 

3.3. Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub ofertę 

Osoby fizyczne i prawne zaangażowane w Publiczną Ofertę, w rozumieniu posiadania interesu w prawidłowym 
przygotowaniu lub realizacji Publicznej Oferty lub jej części to: 

Oferujący 

Wynagrodzenie Domu Maklerskiego BOŚ S.A., który pełni funkcję Oferującego, nie jest wynagrodzeniem prowizyjnym 
naliczanym od wartości oferty.  

Doradca Prawny 

Wysokość wynagrodzenia Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni pełniącej Funkcję 
Doradcy Prawnego nie jest uzależnione od powodzenia Publicznej Oferty. 

3.4. Przesłanki oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych 

Na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie w Uchwale Emisyjnej, Rada Nadzorcza ustaliła w 
dniu 27 czerwca 2017 r. ostateczna Cenę Emisyjna Akcji Oferowanych na poziomie 1,40 zł. Biorąc pod uwagę ostateczną 
Cenę Emisyjną Akcji Oferowanych, Emitent szacuje, że wartość wpływów netto z emisji Akcji Oferowanych może wynieść 
do 13,6 mln zł. Wpływy zostaną przeznaczone przede wszystkim na bieżącą działalność Emitenta, maja pozwolić na 
realizowanie przez Emitenta bieżących działań operacyjnych. Emitent ze względu na sezonowość działalności 
wykorzystuje środki na budowanie magazynów w taki sposób, aby być w stanie na bieżąco reagować na zapotrzebowanie 
rynku i to jest głównym założeniem działania w kolejnych okresach. Dodatkowo wpływy z emisji mają pozwolić Spółce na 
swobodne odtworzenie majątku trwałego, zostaną przeznaczone na  prace remontowo-modernizacyjne parku 
maszynowego. Ponadto Emitent planuje część środków przeznaczyć na działalność badawczo - rozwojową, która 
historycznie stanowiła ważny element działań i która zgodnie z założeniami ma być kontynuowana i poszerzana. Chodzi 
przede wszystkim o finansowanie prac nad nowymi (zaawansowanymi technologicznie) produktami jak również 
oprzyrządowania niezbędnego do wprowadzania tych produktów do oferty. Dodatkowo środki pozwolą Spółce na 
regularne i terminowe spłacanie wszelkich zobowiązań w tym finansowych wynikających z kredytów krótko i 
długoterminowych. 
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Główną przesłanką Emisji akcji serii E jest zapotrzebowanie Emitenta na środki finansowe niezbędne do sfinansowania 
przygotowania do sezonu sprzedażowego.  

 
Dodatkowo zobowiązanie do podwyższenia kapitału wynika ze zobowiązań Emitenta jakie zostały zawarte w podpisanej 

umowie zmieniającej nr 6 z dnia 30 grudnia 2016 r. oraz umowie zmieniającej nr 8 z dnia 21 marca 2017 roku do umowy 

kredytu zawartej w dniu 4 września 2012 r. W przypadku pierwszej umowy zmieniającej zobowiązanie mówiło o 

podwyższeniu kapitału Spółki o minimum 10 mln zł w taki sposób, że środki będą dostępne dla Spółki do dnia 31 marca 

2017 r. W związku z faktem, że akcjonariusze przesądzili o podwyższeniu kapitału w ramach emisji publicznej z prawem 

poboru, przewidywany termin wpływu środków z tej emisji to III kwartał 2017 r. Następstwem takiej decyzji była 

konieczność zawarcia umowy zmieniającej nr 8, w której Emitent zobowiązał się do dwóch podwyższeń kapitału – 

pierwszego w ramach emisji poniżej 10% akcji w kwocie minimum 4,5 mln zł. (emisja akcji serii F, która została zakończona 

wpływem środków w kwocie 6,3 mln zł. w dniu 12 kwietnia 2017 roku) oraz drugiego wynikającego z zapisów uchwały z 

dnia 7 lutego 2017 roku w kwocie minimum 10 mln zł. Brak realizacji powyższych warunków stanowi przypadek naruszenia 

umowy kredytowej. 

W wyniku przeprowadzenia emisji akcji serii F, Emitent częściowo zapewnił sobie możliwość  zbudowania odpowiedniego 

poziomu zapasów, niemniej jednak ze środków z emisji będą w dalszym ciągu realizowane cele zaopatrzenia Spółki w 

zapasy niezbędne do coraz lepszego i coraz bardziej efektywnego odpowiadania na zapotrzebowania rynku na produkty 

Emitenta. Presja rynkowa i pewne nasycenie produktami spowodowało, że szybka reakcja na zamówienia klienta jest 

niezbędna, aby uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku na którym działa Emitent. Dodatkowo zwrócić należy uwagę 

na fakt, że wpływ środków z emisji nastąpi prawdopodobnie w III lub nawet IV kwartale roku 2017, co oznacza, że środki 

będą mogły zostać przeznaczone na budowanie zapasów na sezon 2018, co rozpocznie się na koniec roku 2017. 

W związku z tym, że III kwartał to szczyt sezonu sprzedażowego dla Emitenta, Spółka będzie w stanie już finansować 

swoje bieżące potrzeby z bieżących wpływów, a środki z emisji będą mogły być przeznaczone dodatkowo na finansowanie 

nakładów inwestycyjnych, zarówno tych związanych z nowym jak i starym parkiem maszynowym, który wymaga w wielu 

obszarach doinwestowania w celu podniesienia poziomów przydatności i osiągania lepszych parametrów produkcyjnych 

– jakościowych i efektywnościowych. Zarząd Emitenta zwraca uwagę na fakt, że w najbliższych okresach będzie kładł 

coraz większy nacisk na realizowane w Spółce prace badawczo – rozwojowe, które będą miały na celu wprowadzanie na 

rynek nowych – zaawansowanych technologicznie produktów, produktów spełniających coraz to nowsze i bardziej 

zaawansowane potrzeby klientów, jak również planuje inwestować w nowe obszary działalności. 

Poniższa tabela przedstawia podział szacowanego wpływu z emisji na planowane cele, ze wskazaniem priorytetów ich 
realizacji: 

 Przeznaczenie środków Kwota  Termin realizacji 

1 
Odbudowa istniejącego parku maszynowego i inwestycje w 
nowe urządzenia 

7,5 mln zł 
 
2017 - 2018 

2 Prace badawczo - rozwojowe 3,5 mln zł 2017 - 2018 

3 Kapitał obrotowy (budowanie zapasów) 2,6 mln zł IVQ 2017 i IQ 2018 r. 

 RAZEM 13,6 mln zł  

W przypadku braku pozyskania środków z emisji, Emitent będzie finansował wskazane wydatki poprzez wykorzystanie 

dostępnych linii kredytowych, lub pozyska środki korzystając z dostępnych produktów bankowych takich jak  leasingi 

zwrotne lub faktoring. Żaden z tych produktów nie jest na dzień Prospektu wykorzystywany przez Emitenta. W przypadku 

pozyskania kwoty niższej niż szacowana, środki z emisji zostaną przeznaczone na ww. cele emisji zgodnie z 

przedstawionym priorytetem ich wykorzystania. 

4. Informacje o papierach wartościowych oferowanych lub dopuszczanych do 
obrotu 

4.1. Opis typu i rodzaju oferowanych lub dopuszczanych do obrotu papierów wartościowych 

Na podstawie niniejszego Prospektu przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku 
regulowanym jest do 10 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,03 PLN każda, do 10.000.000 
praw do akcji serii E oraz 28.260.605 jednostkowych praw poboru akcji serii E. 

Na podstawie niniejszego Prospektu przedmiotem Oferty Publicznej jest 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E. 
 
Zamiarem Emitenta jest oznaczenie Akcji Oferowanych tym samym kodem ISIN co Akcje Istniejące znajdujące się w 
obrocie na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW, tj. kodem ISIN PLRDPOL00010. 
Kody ISIN, którymi będą oznaczone odpowiednio Jednostkowe Prawa Poboru oraz Prawa do Akcji, będą znane po 
podjęciu przez Zarząd KDPW odpowiednich uchwał w przedmiocie rejestracji Jednostkowych Praw Poboru oraz Praw do 
Akcji w depozycie papierów wartościowych oraz oznaczenia ich kodem ISIN.  
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Notowanie Jednostkowych Praw Poboru będzie miało miejsce pod warunkiem zarejestrowania Jednostkowych Praw 
Poboru w KDPW, opublikowania Ceny Emisyjnej oraz spełnienia warunków notowania Jednostkowych Praw Poboru na 
GPW, zgodnie z regulacjami obowiązującymi na GPW. 

4.2. Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone oferowane lub dopuszczane do obrotu 
papiery wartościowe  

Zgodnie z art. 431 § 1 k.s.h. w związku z art. 430 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu. 
Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz wpisu do rejestru. Uchwała taka dla swojej skuteczności 
musi być podjęta większością trzech czwartych głosów oddanych. Zgłoszenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki do zarejestrowania winno nastąpić w terminie sześciu miesięcy od dnia jej podjęcia, a w przypadku 
akcji nowej emisji będących przedmiotem oferty publicznej objętej Prospektem emisyjnym, na podstawie przepisów o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych – w terminie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia Prospektu, oraz nie później niż po upływie jednego 
miesiąca od dnia przydziału akcji, o ile wniosek o zatwierdzenie prospektu został złożony przed upływie czterech miesięcy 
od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego (art. 431 § 4 k.s.h.). 

4.3. Wskazanie, czy papiery wartościowe oferowane lub dopuszczane do obrotu są papierami 
imiennymi czy też na okaziciela oraz czy mają one formę zdematerializowaną 

Akcje serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela. 

Akcje Oferowane, Prawa do Akcji oraz Jednostkowe Prawa Poboru ulegną dematerializacji z chwilą ich zarejestrowania 
na podstawie umowy zawartej przez Emitenta z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., ul. Książęca 4, 00-
498 Warszawa. 

4.4. Waluta emitowanych papierów wartościowych 

Akcje emitowane nominowane są w złotych (PLN). 

Prawa do Akcji oraz Jednostkowe Prawa Poboru będą notowane na rynku regulowanym w złotych (PLN). 

4.5. Opis praw, włącznie ze wszystkimi ograniczeniami, związanych z papierami wartościowymi oraz 
procedury wykonywania tych praw 

Prawa i obowiązki związane z papierami wartościowymi Emitenta są określone w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, 
w Statucie oraz w innych przepisach prawa. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skorzystać z 
porady osób lub podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa prawnego. 

 
Prawa posiadaczy Jednostkowych Praw Poboru oraz Praw do Akcji  

 
Jednostkowe Prawa Poboru powstaną w Dniu Prawa Poboru (według stanu na koniec Dnia Prawa Poboru) i będą 
uprawniać do objęcia Akcji Oferowanych z zachowaniem pierwszeństwa. PDA powstaną natomiast po zakończeniu 
przydziału Akcji Oferowanych i będą inkorporować uprawnienie do otrzymania Akcji Oferowanych, powstające z chwilą 
przydziału Akcji Oferowanych i wygasające z chwilą zarejestrowania Akcji Oferowanych w depozycie papierów 
wartościowych albo z dniem, w którym uprawomocni się decyzja sądu rejestrowego o odmowie rejestracji podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 
Nie istnieją ograniczenia w swobodzie przenoszenia Jednostkowych Praw Poboru oraz Praw do Akcji. 

Prawa majątkowe związane z akcjami Spółki 

Z akcjami Spółki związane są następujące prawa o charakterze majątkowym: 

Prawo do dywidendy to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego 
rewidenta, przeznaczonym przez WZ do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 k.s.h.). Zysk rozdziela się w stosunku do liczby 
akcji. Statut Emitenta nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z Akcji 
przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, 
którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy wyznaczonym przez WZ na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo 
w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia (art. 348 k.s.h.). Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w 
uchwale WZ. Jeżeli uchwała WZ takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę 
Nadzorczą (art. 348 § 4 k.s.h.). Ustalając dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy, Walne Zgromadzenie (lub Rada 
Nadzorcza – jeżeli termin wypłaty dywidendy ustala Rada Nadzorcza) powinno jednak wziąć pod uwagę regulacje KDPW 
i GPW. 

Emitent jest obowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, oraz o terminach 
dnia dywidendy i terminie wypłaty poprzez formularz zgłoszeniowy przez dedykowaną stronę internetową Krajowego 
Depozytu Papierów Wartościowych. Dzień wypłaty może przypadać najwcześniej piątego dnia po dniu dywidendy. 

KDPW przekazuje powyższe informacje wszystkim uczestnikom bezpośrednim, którzy ustalają liczbę papierów 
wartościowych dających prawo do dywidendy, znajdujących się na prowadzonych przez nich rachunkach. Uczestnicy 
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przesyłają do KDPW informacje o: wysokości środków pieniężnych, które powinny zostać przekazane uczestnikowi w 
związku z wypłatą dywidendy, łączną kwotę należnego podatku dochodowego od osób prawnych, który powinien zostać 
pobrany przez Emitenta od dywidend wypłacanych za pośrednictwem uczestnika, liczbę podatników podatku 
dochodowego od osób prawnych, którym przysługuje prawo do dywidendy.. 

Zgodnie z treścią §112 ust. 1 „Szczegółowych Zasad Działania KDPW” w dniu wypłaty dywidendy Emitent obowiązany 
jest postawić do dyspozycji KDPW środki przeznaczone na realizację prawa do dywidendy do godz. 11.30. 

Ponadto, zgodnie z §26 Regulaminu Giełdy, emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego 
obowiązani są informować niezwłocznie GPW o zamierzeniach związanych z wykonywaniem praw z papierów 
wartościowych, już notowanych, jak również o podjętych w tym przedmiocie decyzjach, oraz uzgadniać z GPW te decyzje 
w zakresie, w jakim mogą one mieć wpływ na organizację i sposób przeprowadzania transakcji giełdowych. 

W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę 
dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia 
i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie określają terminu, po którym wygasa prawo do 
dywidendy. 

Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia 
takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą (art. 348 § 4 k.s.h.). W 
następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę 
dywidendy. Stosownie do zasady IV.Z.16 rozdziału IV „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” dzień 
ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy są ustalane w taki sposób, aby czas przypadający pomiędzy 
nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 Dni Roboczych. Ustalenie dłuższego okresu 
pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z 
dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa 
nie określają terminu, po którym wygasa prawo do dywidendy. 

Dywidenda oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski, 
uzyskane przez zagranicznego akcjonariusza (zarówno osobę fizyczną jak i prawną), podlegają opodatkowan iu 
zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu, chyba że umowa w sprawie 
zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarta przez Polskę z krajem miejsca siedziby lub zarządu akcjonariusza 
będącego osobą prawną lub z krajem miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego osobą fizyczną stanowi inaczej.  

Zryczałtowany podatek dochodowy (z zastosowaniem właściwej stawki) pobierany jest przez płatnika, a następnie 
przekazywany przez niego na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Płatnik tego podatku jest zobowiązany przesłać 
urzędowi skarbowemu deklarację o pobranym podatku oraz przygotować informację o dokonanych wypłatach i pobranym 
podatku, którą to informację przesyła akcjonariuszowi oraz urzędowi skarbowemu.  

Płatnikiem podatku od dochodu (przychodu) z tytułu wypłaty dywidendy uzyskiwanego przez akcjonariuszy podatników 
będących osobami fizycznymi i osobami prawnymi są podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla 
podatników, jeżeli wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów. 

Zastosowanie stawki wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo 
niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe wyłącznie pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby 
(zarządu) lub zamieszkania zagranicznego akcjonariusza do celów podatkowych, uzyskanym od tego akcjonariusza 
zaświadczeniem (tzw. certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. Co do zasady, 
obowiązek dostarczenia certyfikatu spółce wypłacającej dywidendę lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych, ciąży na podmiocie zagranicznym, który uzyskuje przychody ze źródeł położonych w Polsce. Jak wskazano 
powyżej, certyfikat rezydencji ma służyć ustaleniu przez płatnika, czy ma prawo zastosować stawkę (bądź zwolnienie) 
ustaloną we właściwej umowie międzynarodowej czy też potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie o podatku 
dochodowym od osób prawnych. W tym ostatnim przypadku, jeżeli zagraniczny akcjonariusz wykaże, że w stosunku do 
niego miały zastosowanie postanowienia właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, które 
przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej (do całkowitego zwolnienia włącznie), będzie mógł żądać stwierdzenia 
nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku bezpośrednio od urzędu skarbowego.  

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, 
powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów 
zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o 
niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za 
ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 k.s.h.). Przepisy prawa nie zawierają innych 
postanowień na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości oraz akumulowanego lub 
nieakumulowanego charakteru wypłat. 

Zgodnie z art. 349 k.s.h. Statut Emitenta upoważnia Zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej 
dywidendy na koniec roku obrotowego, jeśli Emitent posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga 
zgody Rady Nadzorczej (art. 7 Statutu Emitenta). 

Z akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta. 

Prawo poboru w ofertach subskrypcji papierów wartościowych tej samej klasy– Zgodnie z art. 433 § 1 KSH, akcjonariuszom 
przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia akcji Oferowane (prawo poboru) w stosunku do liczby posiadanych przez 
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nich akcji. W przypadku wyemitowania przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje, akcjonariuszom 
przysługuje także prawo poboru tych papierów wartościowych. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może uchwałą 
pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części. Podjęcie takiej uchwały wymaga większości 4/5 głosów 
oddanych. Zgodnie z art. 433 § 2 KSH pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy 
zostało to zapowiedziane w porządku obrad. Podejmowanie uchwały o wyłączeniu prawa poboru nie jest konieczne, jeżeli 
uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową 
(subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru 
na warunkach określonych w uchwale. Zgodnie z tym przepisem podejmowanie uchwały o pozbawieniu prawa poboru nie 
jest konieczne także wtedy, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez 
subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych 
im akcji. 

Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji; 
Zgodnie z art. 474 § 1 KSH 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 ten dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał 
zakładowy. Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie. 

Prawo do zbywania posiadanych Akcji. Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń w tym zakresie. 

Prawo do obciążania posiadanych Akcji zastawem lub użytkowaniem. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których 
ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez podmioty 
uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje 
akcjonariuszowi (art. 340 § 3 k.s.h.). 

Prawo do umorzenia akcji – Zgodnie z art. 4 ust 2 Statutu Emitenta Akcje Emitenta mogą być umarzane za zgodą 
akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Szczegółowe zasady umorzenia Akcji 
każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia. 

Prawo do zamiany akcji - Statut Emitenta nie przewiduje możliwości emitowania akcji imiennych. Emitent może emitować 
wyłącznie akcje na okaziciela. Zgodnie z art. 4 ust. 2 Statutu Emitenta wyłączona jest możliwość konwersji akcji na 
okaziciela na akcje imienne. 

Prawa korporacyjne związane z Akcjami Spółki 

Z Akcjami Spółki związane są następujące prawa korporacyjne: 

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 k.s.h.) oraz prawo do głosowania na WZ (art. 411 § 1 k.s.h.), 
przy czym prawo uczestniczenia w WZ spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście 
dni przed datą WZ (dzień rejestracji uczestnictwa w WZ) (art. 4061 k.s.h.), które zwróciły się do podmiotu prowadzącego 
rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu (art. 4063 k.s.h.). Każdej Akcji przysługuje jeden głos na WZ (art. 411 k.s.h.). 

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 
szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Uprawnieni z 
akcji imiennych i świadectw tymczasowych mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli 
są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać 
dokumentu, dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone 
w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu 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 mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu 
wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, iż dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji 
uczestnictwa na walnym zgromadzeniu. 

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po 
ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji 
uczestnictwa po walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne 
zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 

Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zawiera: 
- firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 
- liczbę akcji, 
- rodzaj i kod akcji, 
- firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje, 
- wartość nominalną akcji, 
- imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 
- siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 
- cel wystawienia zaświadczenia, 
- datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 
- podpis osoby uprawnionej do wystawienia zaświadczenia. 



 

RADPOL S.A. Prospekt Emisyjny 148 

Zgodnie z art. 340 § 3 k.s.h. w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są 
zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie 
instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi 
lub użytkownikowi wymaga zgody Rady Nadzorczej (art. 5 Statutu). 

Akcje Emitenta są akcjami na okaziciela. Emitent może emitować wyłącznie akcje na okaziciela. Wyłączona jest możliwość 
konwersji akcji na okaziciela na akcje imienne (art. 4 ust. 1 Statutu). 

Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 k.s.h.). Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym 
Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa 
ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Zgodnie z art. 4113 k.s.h. akcjonariusz 
może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego 
akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje 
zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych 
na tym rachunku. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów 
wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z 
rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu 
wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Członek zarządu i pracownik spółki nie może być 
pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu, przy czym ograniczenie to nie dotyczy spółki publicznej. 

Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego WZ oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad 
tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poszczególnych spraw przyznane Akcjonariuszom posiadającym co 
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 § 1 k.s.h.). 

Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w 
porządku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego Spółki (art. 400 § 1 k.s.h.). Żądanie takie, powinno zostać złożone Zarządowi na piśmie lub w postaci 
elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nie zostanie zwołane 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić 
do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem (art. 400 § 3 k.s.h.). 

W świetle art. 19 ust. 4 Statutu Emitenta Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w miarę 
potrzeb z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co 
najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. 

Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia przyznane 
akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 401 § 1 k.s.h.). Żądanie 
powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad (art. 401 § 1 
k.s.h.). 

Prawo do złożenia, w terminie 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, wniosku o umieszczenie 
określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną 
dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 401 § 1 k.s.h.). 

Prawo do zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał 
dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 
wprowadzone do porządku obrad, przyznane akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego Spółki (art. 401 § 4 k.s.h.). 

Prawo do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku 
obrad. 

Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422–427 k.s.h. 

Uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca 
na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o 
uchylenie uchwały. 

Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje: 
- zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów, 
- akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu – 

wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej, 
- akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu, 
- akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania 

walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. 

W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, 
nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. 

Podmiotom wskazanym powyżej przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie 
nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały 
walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie 
później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały. 
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Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3 k.s.h. na wniosek akcjonariuszy, 
reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany 
przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 

Prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt Emitenta określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki 
publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych); uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne 
Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ 
(art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie). Akcjonariusze mogą w tym celu żądać zwołania Nadzwyczajnego WZ lub żądać 
umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego WZ. Jeżeli WZ nie podejmie uchwały zgodnej 
z treścią wniosku albo podejmie taką uchwałę z naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie, wnioskodawcy mogą wystąpić 
o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych do Sądu Rejestrowego w terminie 14 dni od 
dnia podjęcia uchwały. 

Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności zgodnie z 
art. 428 k.s.h., podczas obrad WZ Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji 
dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Akcjonariusz, któremu 
odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad WZ i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek 
do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 k.s.h.). 

Prawo do imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami 
finansowymi, przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, posiadającemu akcje zdematerializowane oraz prawo tego 
akcjonariusza do imiennego zaświadczenia o prawie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej (art. 328 § 
6 k.s.h.). 

Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z 
odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na 15 dni przed Walnym 
Zgromadzeniem (art. 395 § 4 k.s.h.). 

Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz 
żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 k.s.h.). Akcjonariusz może również żądać 
przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana 
(art. 407 § 11 k.s.h.). 

Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym 
Zgromadzeniem (art. 407 § 2 k.s.h.). 

Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję 
złożoną z co najmniej trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego 
reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 
§ 2 k.s.h.). 

Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 
§ 2 k.s.h.). 

W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, 
wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy 
dołączyć listę obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia. Dowody zwołania walnego zgromadzenia 
zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów (421 § 2 k.s.h.). 

 Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487 k.s.h., 
jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu 
wyrządzającego szkodę. Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w złej wierze lub 
dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu. 

Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o 
których mowa w art. 505 § 1 k.s.h. (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 k.s.h. (w przypadku podziału Spółki) 
oraz w art. 561 § 1 k.s.h. (w przypadku przekształcenia Spółki). 

Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341 § 7 
k.s.h.). 

Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga akcyjna), do której należy 
wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, wysokość 
dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu. 

Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w 
stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta 
albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby Akcji lub głosów 
albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na 
podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie 
(art. 6 § 4 i 6 k.s.h.). 

Inne prawa związane z Akcjami Spółki 
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Prawo pierwszeństwa nabycia akcji Oferowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych 

Na podstawie art. 3a ust. 1 u.k.u.r. Agencji działającej na rzecz Skarbu Państwa przysługuje prawo pierwokupu udziałów 
i akcji w spółce prawa handlowego, która jest właścicielem nieruchomości rolnej. W myśl art. 4 ust. 1 u.k.u.r. nabywca akcji 
lub działający w jego imieniu pełnomocnik jest obowiązany wystąpić wystąpi do Agencji Nieruchomości Rolnych z 
zawiadomieniem dotyczącym żądania złożenia oświadczenia o nabyciu lub braku nabycia akcji.  

4.6. Podstawy emisji oferowanych lub dopuszczanych papierów wartościowych 

Podstawę prawną emisji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E, Praw do Akcji oraz 
Jednostkowych Praw Poboru do obrotu na rynku podstawowym GPW oraz o ich rejestrację w depozycie papierów 
wartościowych prowadzonym przez KDPW stanowi uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 
7 lutego 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w ramach subskrypcji 
zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ustalenia dnia 12 czerwca 2017 r. jako dnia prawa poboru akcji 
nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji 
nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 
zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, zmieniona 
uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S. A. z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, 
ustalenia dnia 12 czerwca 2017 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o 
dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady 
Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki (Uchwała Emisyjna). 

W dniu 11 czerwca 2017 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, została podjęta uchwała nr 4 zmieniającą 
uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 7 lutego 2017 r. w ten sposób, że dzień prawa 
poboru ustalono na dzień 30 czerwca 2017 r. w miejsce poprzedniej daty 12 czerwca 2017 r. 

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 lutego 2017 r., Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia z dnia 21 marca 2017 r. oraz  Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 
czerwca 2017 r. stanowią stanowią Załącznik nr 3 do niniejszego Prospektu. 

4.7. Przewidywana data emisji papierów wartościowych 

Zarząd Emitenta przewiduje przeprowadzenie subskrypcji i przydziału Akcji Oferowanych na przełomie II i III kwartału 

2017 r. 

4.8. Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych 

4.8.1 Ograniczenia wynikające ze statutu 

Statut Emitenta nie przewiduje żadnych ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych Emitenta. 

4.8.2 Ograniczenia wynikające z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych oraz Rozporządzenia MAR 

Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanych oraz obrót papierami wartościowymi Emitenta 
jako spółki publicznej będzie podlegał ograniczeniom wynikającym z Ustawy o Ofercie oraz z Ustawy o Obrocie, a także 
bezpośrednio stosowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 
r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie MAR) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o Obrocie, 
jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:  

- papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem obrotu na rynku 
regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu,  

- dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży na podstawie 
tej oferty z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie o Ofercie, wymaga pośrednictwa firmy 
inwestycyjnej.  

Zgodnie z rozporządzeniem MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze nie mogą dokonywać żadnych transakcji na swój 
rachunek ani na rachunek strony trzeciej, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, albo instrumentów 
pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych w okresie zamkniętym tj. 30 dni przed przekazaniem 
raportu okresowego. Emitent może zezwolić na dokonywanie transakcji w trakcie okresu zamkniętego: (i) na podstawie 
indywidualnych przypadków z powodu istnienia wyjątkowych okoliczności, takich jak poważne trudności finansowe; (ii) z 
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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 
ulega zmianie lub cech transakcji z nimi związanych. Zgodnie z rozporządzeniem MAR osoby pełniące obowiązki 
zarządcze, osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze zobowiązane są do powiadamiania o 
transakcjach zawieranych na własny rachunek dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub praw 
pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, 
jak również w alternatywnym systemie obrotu oraz zorganizowanych platformach obrotu. Osoby zobowiązane informują 
emitenta oraz KNF; emitent podaje informacje o transakcji do publicznej wiadomości. Emitenci: (i) informują osoby pełniące 
obowiązki zarządcze o ich obowiązkach dot. powiadamiania o transakcjach, (ii) sporządzają listę wszystkich osób 
pełniących obowiązki zarządcze oraz osób blisko z nimi związanych. Osoby pełniące obowiązki zarządcze -informują 
osoby blisko z nimi związane o ich obowiązkach dot. powiadamiania o transakcjach. Rozporządzenie MAR nie definiuje 
wysokości pieniężnych kar administracyjnych nakładanych z tytułu naruszeń obowiązków, jednak określa wspólne wymogi 
dla państw członkowskich UE przez wskazanie górnych granic sankcji, które są znacząco wyższe niż obecnie 
obowiązujące w prawie polskim (osoba fizyczna 500 tys. euro, osoby prawne – 1 milion euro). 

Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie każdy:  
- kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 

głosów w spółce publicznej, lub  
- posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej 

spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 
50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów, lub  

- kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 2% 
ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do obrotu na rynku oficjalnych notowań 
giełdowych lub o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do 
notowań na innym rynku regulowanym, lub  

- kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1% 
ogólnej liczby głosów, 

jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym KNF oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 Dni Roboczych od dnia, w 
którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej 
dowiedzieć, 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, 
przy czym za dni sesyjne uważa się dni sesyjne ustalone przez spółkę prowadzącą rynek regulowany lub przez podmiot 
organizujący alternatywny system obrotu w regulaminie zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie oraz ogłoszone przez 
KNF w drodze publikacji na stronie internetowej. Zawiadomienie powinno zawierać informacje o dacie i rodzaju zdarzenia 
powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie a także podmiotach zależnych od akcjonariusza 
dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki oraz o osobach o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c 
Ustawy o Ofercie. Zawiadomienie powinno zawierać również informacje o 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, o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz o 
liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy 
podmiot posiada akcje różnego rodzaju, zawiadomienie powinno zawierać wymienione w niniejszym zdaniu informacje 
odrębnie dla każdego rodzaju. Zawiadomienie powinno zawierać również informację o liczbie głosów z akcji, obliczonej w 
sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz 
instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, oraz instrumentów finansowych, o 
których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, 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, a także o liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o 
Ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b 
ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów 
finansowych oraz o łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2, 7 i 8 Ustawy o Ofercie i jej 
procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów. Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim. Obowiązek 
dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po rozrachunku  w depozycie papierów wartościowych kilku 
transakcji zawartych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu w tym samym dniu, zmiana udziału w 
ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu 
ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków. Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie 
spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z 
zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego lub pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.  

Ponadto obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie powstają w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami 
wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia. Nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego 
ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa – w takim 
przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie. 

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył 
określony próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, które po upływie 
terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są 
prawa głosu, wyemitowanych już przez emitenta, lub które odnoszą się do akcji emitenta w sposób pośredni lub 
bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w pkt 1, niezależnie 
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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, liczba głosów posiadanych w spółce publicznej odpowiada liczbie głosów 
wynikających z akcji, do których nabycia uprawniony lub zobowiązany jest posiadacz tych instrumentów finansowych. W 
przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, które są wykonywane 
wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, liczba głosów posiadanych w spółce publicznej, związanych z tymi instrumentami 
finansowymi, odpowiada 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. Obowiązki, o których mowa w art. 69 Ustawy o 
Ofercie, powstają również w przypadku wykonania uprawnienia do nabycia akcji spółki publicznej, mimo złożenia 
uprzednio zawiadomienia zgodnie z art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie, 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.  

Przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 2, wyłącznie w wyniku 
ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% 
ogólnej liczby głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nastąpić w wyniku 
ogłoszenia wezwania, o którym mowa w art. 74 (art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie). 

W przypadku, gdy przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia 
akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu 
niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub 
zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest 
obowiązany, w terminie 3 miesięcy od przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów, do: 

- ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej 
osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów albo 

- do zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów 

chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie 
zmniejszeniu do nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, 
zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji (art. 73 ust. 2 Ustawy o Ofercie). 

Obowiązek, o którym mowa w art. 73 ust. 2 Ustawy o Ofercie ma zastosowanie także w przypadku, gdy przekroczenie 
progu 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej nastąpiło w wyniku dziedziczenia, po którym udział w ogólnej liczbie 
głosów uległ dalszemu zwiększeniu, z tym, że termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło 
zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów (art. 73 ust. 3 Ustawy o Ofercie). 

Przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie, z zastrzeżeniem ust. 2, w wyniku 
ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki (art. 74 ust. 1 
Ustawy o Ofercie), 

W przypadku, gdy przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia 
akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu 
niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub 
zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest 
zobowiązany, w terminie 3 miesięcy od przekroczenia 66% ogólnej liczby głosów, do ogłoszenia wezwania do zapisywania 
się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub 
podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 66% ogólnej liczby 
głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia 
uprzywilejowania akcji. 

Akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego zgodnie z art. 74 ust. 1 lub 2 Ustawy 
o Ofercie nabył, po cenie wyższej niż cena określona w tym wezwaniu, kolejne akcje tej spółki, w inny sposób niż w ramach 
wezwań lub w wyniku wykonania obowiązku o którym mowa w art. 83 Ustawy o Ofercie, jest obowiązany, w terminie 
miesiąca od tego nabycia, do zapłacenia różnicy ceny wszystkim osobom, które zbyły akcje w tym wezwaniu, z 
wyłączeniem osób, od których akcje zostały nabyte po cenie obniżonej w przypadku określonym w art. 79 ust. 4 Ustawy o 
Ofercie (art. 74 ust. 3 Ustawy o Ofercie). Przepis art. 74 ust. 3 Ustawy o Ofercie stosuje się odpowiednio do podmiotu, 
który pośrednio nabył akcje spółki publicznej.  

Obowiązek, o którym mowa w art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie ma zastosowanie także w przypadku, gdy przekroczenie 
progu 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej nastąpiło w wyniku dziedziczenia, po którym udział w ogólnej liczbie 
głosów uległ dalszemu zwiększeniu, z tym, że termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło 
zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów (art. 73 ust. 3 Ustawy o Ofercie).  

Zgodnie z art. 75 ust. 2 Ustawy o Ofercie, obowiązki wskazane w art. 73 Ustawy o Ofercie nie powstają w przypadku 
nabywania akcji od Skarbu Państwa w wyniku pierwszej oferty publicznej oraz w okresie 3 lat od dnia zakończenia 
sprzedaży przez Skarb Państwa akcji w wyniku pierwszej oferty publicznej.  

Zgodnie z art. 75 ust. 3 Ustawy o Ofercie obowiązki, o których mowa w art. 73 i art. 74 tej ustawy, nie powstają w przypadku 
nabywania akcji:  
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- spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo nie są przedmiotem 
obrotu zorganizowanego,  

- od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej, w tym przypadku nie stosuje się art. 5 Ustawy o 
Ofercie; 

- w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego oraz w postępowaniu egzekucyjnym,  
- zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego zawartą przez uprawnione podmioty na 

warunkach określonych w Ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o Niektórych Zabezpieczeniach Finansowych,  
- obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych ustaw do 

korzystania z trybu zaspokojenia, polegającego na przejęciu na własność przedmiotu zastawu,  
- w drodze dziedziczenia, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74 ust. 5 Ustawy o 

Ofercie. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zastawem, do chwili jego 
wygaśnięcia, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowieniu 
zabezpieczenia finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o Niektórych Zabezpieczeniach Finansowych.  

Zgodnie z art. 76 Ustawy o Ofercie, w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę 
akcji, w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 Ustawy o Ofercie, mogą być nabywane wyłącznie akcje innej 
spółki, kwity depozytowe, listy zastawne, które są zdematerializowane lub obligacje emitowane przez Skarb Państwa. W 
zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji, w przypadku wezwania, o którym 
mowa w art. 74 Ustawy o Ofercie mogą być nabywane wyłącznie zdematerializowane akcje innej spółki albo inne 
zdematerializowane zbywalne papiery wartościowe dające prawo głosu w spółce. W przypadku, gdy przedmiotem 
wezwania mają być wszystkie pozostałe akcje spółki, wezwanie musi przewidywać możliwość sprzedaży akcji przez 
podmiot zgłaszający się w odpowiedzi na to wezwanie, po cenie ustalonej zgodnie z art. 79 ust. 1–3 Ustawy o Ofercie.  

Stosownie do art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie ogłoszenie wezwania następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości 
nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem wezwania. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być 
udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w 
jego udzieleniu. Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność 
maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest zobowiązany, nie później niż na 14 Dni Roboczych przed 
dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia KNF oraz spółki 
prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje i dołączenia do niego treści wezwania (art. 77 ust. 2 
Ustawy o Ofercie). Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot 
ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji, a odstąpienie od wezwania ogłoszonego na wszystkie pozostałe akcje 
spółki jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie pozostałe akcje tej spółki po cenie 
nie niższej niż w tym wezwaniu (art. 77 ust. 3 Ustawy o Ofercie). Po ogłoszeniu wezwania, podmiot obowiązany do 
ogłoszenia wezwania oraz zarząd spółki, której akcji wezwanie dotyczy, przekazuje informację o tym wezwaniu, wraz z 
jego treścią, przedstawicielom zakładowych organizacji zrzeszających pracowników spółki, a w przypadku ich braku, 
bezpośrednio pracownikom (art. 77 ust. 5 Ustawy o Ofercie). W przypadku gdy akcje będące przedmiotem wezwania są 
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie 
członkowskim, podmiot ogłaszający wezwanie jest obowiązany zapewnić na terytorium tego państwa szybki i łatwy dostęp 
do wszelkich informacji i dokumentów, które są przekazane do publicznej wiadomości w związku z wezwaniem, w sposób 
określony przepisami państwa członkowskiego (art. 77 ust. 6 Ustawy o Ofercie). Po otrzymaniu zawiadomienia KNF może, 
najpóźniej na 3 Dni Robocze przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, zgłosić żądanie wprowadzenia niezbędnych 
zmian lub uzupełnień w treści wezwania lub przekazania wyjaśnień dotyczących jego treści, w terminie określonym w 
żądaniu, nie krótszym niż 2 dni (art. 78 ust. 1 Ustawy o Ofercie). Żądanie KNF doręczone podmiotowi prowadzącemu 
działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem którego jest ogłoszone i prowadzone 
wezwanie, uważa się za doręczone podmiotowi obowiązanemu do ogłoszenia wezwania. W okresie pomiędzy 
zawiadomieniem KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje, o zamiarze 
ogłoszenia wezwania a zakończeniem wezwania, podmiot zobowiązany do ogłoszenia wezwania oraz podmioty zależne 
od niego lub wobec niego dominujące, a także podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, dotyczącego 
nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, dotyczącego 
istotnych spraw spółki, mogą nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania oraz w 
sposób w nim określony i jednocześnie nie mogą zbywać takich akcji, ani zawierać umów, z których mógłby wynikać 
obowiązek zbycia przez nie tych akcji, w czasie trwania wezwania oraz nie mogą nabywać pośrednio akcji spółki 
publicznej, której dotyczy wezwanie (art. 77 ust. 4 Ustawy o Ofercie). Po zakończeniu wezwania podmiot, który ogłosił 
wezwanie jest obowiązane zawiadomić w trybie, o którym mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie, o liczbie akcji nabytych w 
wezwaniu oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania (art. 77 ust. 7 Ustawy o 
Ofercie).  

Cena akcji proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 73 i art. 74 Ustawy o Ofercie, powinna zostać ustalona na 
zasadach określonych w art. 79 Ustawy o Ofercie.  

Wymienione wyżej obowiązki, zgodnie z brzmieniem art. 87 Ustawy o Ofercie, spoczywają 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  

- funduszu inwestycyjnym, także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 

głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:  

- inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,  
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- inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot,  

- 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: 

- inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego w rozumieniu 

Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, 

- inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zarządzane przez ten sam podmiot, 

- podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 

określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:  

- przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji 

nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Obrocie,  

- w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub 

większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie oraz Ustawy o Funduszach 

Inwestycyjnych, w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których 

podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym 

zgromadzeniu,  

- przez osobę trzecią, z którą podmiot ten zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do 

wykonywania prawa głosu,  

- 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 dyspozyc ji co do 

głosowania,  

- wszystkich podmiotach łącznie, 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,  

- podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w punkcie powyższym, posiadając akcje spółki 

publicznej w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 

określonego w tych przepisach, 

- pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na rachunku papierów 

wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych. 

W przypadkach wskazanych w ostatnim i przedostatnim punkcie, obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron 
porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w punkcie przedostatnim, 
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,  

- mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na 

rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych,  

- jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości.  

Ponadto obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami 
wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może on dysponować według własnego 
uznania.  

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków, wlicza się:  
- po stronie podmiotu dominującego – liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne,  

- po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu w przypadku gdy akcjonariusz 

nie wydał wiążących dyspozycji co do głosowania – liczbę głosów z akcji spółki, objętych tym 

pełnomocnictwem,  

liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy 
statutu, umowy lub przepisów prawa.  

Podmiot obowiązany do wykonania obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 74 ust. 2 i 5 Ustawy o Ofercie nie 
może do dnia ich wykonania bezpośrednio lub pośrednio nabywać lub obejmować akcji spółki publicznej, w której 
przekroczył określony w tych przepisach próg ogólnej liczby głosów.  

Stosownie do art. 90 Ustawy o Ofercie przepisów rozdziału 4 tej ustawy, dotyczącego znacznych pakietów akcji spółek 
publicznych, nie stosuje się w przypadku nabywania akcji przez firmę inwestycyjną, w celu realizacji określonych 
regulaminami, o których mowa odpowiednio w art. 28 ust. 1 Ustawy o Obrocie, zadań związanych z organizacją rynku 
regulowanego.  

Przepisów art. 69-69b Ustawy o Ofercie nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania akcji przez firmę inwestycyjną 
w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 art. 90 Ustawy o Ofercie, które łącznie z akcjami już posiadanymi w tym 
celu uprawniają do wykonywania mniej niż 10% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, o ile:  
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prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane oraz  
- firma inwestycyjna, w terminie 4 Dni Roboczych od dnia zawarcia umowy z emitentem o realizację zadań, o 

których mowa w ust. 1, zawiadomi organ państwa macierzystego, o którym mowa w art. 55a Ustawy o Ofercie, 

właściwy dla emitenta, o zamiarze wykonywania zadań związanych z organizacją rynku regulowanego oraz  

- firma inwestycyjna zapewni identyfikację akcji posiadanych w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 

ustawy.  

Przepisów rozdziału 4 ustawy, z wyjątkiem art. 69-69b, art. 70 oraz art. 89 w zakresie dotyczącym art. 69 Ustawy o Ofercie, 
nie stosuje się w przypadku nabywania akcji w drodze krótkiej sprzedaży, która została zdefiniowana w art. 3 pkt 47 Ustawy 
o Obrocie.  

Przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie nie stosuje się w przypadku nabywania akcji w ramach systemu zabezpieczania 
płynności rozliczania transakcji, na zasadach określonych przez:  

- Krajowy Depozyt w regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy o Obrocie;  

- spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 

ust. 2 Ustawy o Obrocie, w regulaminie, o którym mowa w art. 48 ust. 15 tej ustawy;  

- spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową w regulaminie, o którym mowa w art. 68b ust. 2 Ustawy o Obrocie.  

Przepisów art. 69-69b Ustawy o Ofercie nie stosuje się do podmiotu dominującego towarzystwa funduszy inwestycyjnych 
oraz podmiotu dominującego firmy inwestycyjnej, wykonujących czynności, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b, 
Ustawy o Ofercie pod warunkiem, że:  

- towarzystwo funduszy inwestycyjnych, spółka zarządzająca lub firma inwestycyjna wykonują przysługujące im w 

związku z zarządzanymi portfelami prawa głosu niezależnie od podmiotu dominującego;  

- podmiot dominujący nie udziela bezpośrednio lub pośrednio żadnych instrukcji co do sposobu głosowania na 

walnym zgromadzeniu spółki publicznej;  

- podmiot dominujący przekaże do Komisji oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w pkt powyżej, 

wraz z listą zależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, spółek zarządzających oraz firm inwestycyjnych 

zarządzających portfelami ze wskazaniem właściwych organów nadzoru tych podmiotów.  

Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio do podmiotu dominującego mającego siedzibę w państwie niebędącym 
państwem członkowskim, który prowadzi działalność równoważną z działalnością spółki zarządzającej mającej siedzibę 
na terytorium państwa członkowskiego lub który wykonuje czynności polegające na zarządzaniu portfelami instrumentów 
finansowych.  

Warunki, o których mowa w ust. 1d pkt 1 i 2 art. 90 Ustawy o Ofercie uważa się za spełnione, jeżeli:  
- struktura organizacyjna podmiotu dominującego oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub firmy 

inwestycyjnej zapewnia niezależność wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej;  

- osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa głosu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub firmę 

inwestycyjną, działają niezależnie;  

- w przypadku gdy podmiot dominujący zawarł z towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną 

umowę o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych – w relacjach pomiędzy tym podmiotem a 

towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną zachowana zostaje niezależność. 

Przepisów art. 69-69b nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania akcji własnych przez spółkę publiczną lub 
podmiot działający na jej rachunek lub w jej imieniu, pod warunkiem że to nabywanie lub zbywanie odbywać się będzie w 
trybie, terminie i na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 
2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów 
odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. UE L 336 z 23 grudnia 2003, str. 33, z późń. zm.; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 6, str. 342), w ramach stabilizacji instrumentów finansowych, oraz że prawa głosu 
przysługujące z tych akcji nie są wykonywane ani w żaden inny sposób wykorzystywane w celu wpływania na zarządzanie 
emitentem.  

Przepisów art. 69-69b nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania instrumentów finansowych przez bank krajowy, 
instytucję kredytową lub firmę inwestycyjną, do portfela handlowego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.Urz. UE L 176 z 27 czerwca 2013, 
str. 1, z późń. zm.), jeżeli: 

- udział w ogólnej liczbie głosów związany z posiadanymi instrumentami finansowymi stanowi mniej niż 5% 

ogólnej liczby głosów oraz 

- prawa głosu wynikające z akcji znajdujące się w portfelu handlowym nie są wykonywane.  

Przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie, z wyjątkiem art. 69-69b, art. 70 oraz art. 89 w zakresie dotyczącym art. 69 Ustawy 
o Ofercie, nie stosuje się w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy o Ofercie, 
dotyczącego wyłącznie jednego walnego zgromadzenia. Zawiadomienie składane w związku z udzieleniem lub 
otrzymaniem takiego pełnomocnictwa powinno zawierać informację dotyczącą zmian w zakresie praw głosu po utracie 
przez pełnomocnika możliwości wykonywania prawa głosu. 

Ponadto przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie, z wyjątkiem art. 69-69b, art. 70 Ustawy o Ofercie oraz art. 87 ust. 1 pkt 
6 i art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, w zakresie dotyczącym art. 69 tej ustawy, nie stosuje się w przypadku porozumień 
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dotyczących nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, dotyczącego istotnych 
spraw spółki, zawieranych dla ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, w celu wspólnego wykonania przez nich 
uprawnień określonych w art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, art. 425 i art. 429 § 1 
k.s.h. 

Ustawa o Obrocie reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, wynikających z ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w sposób następujący:  

- na każdego kto, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR, w czasie trwania okresu 
zamkniętego, dokonuje transakcji na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej, Komisja może nałożyć, w 
drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 2 072 800 zł (art. 174 ust. 1 ustawy), 

- na każdego kto nie wykonał lub nienależycie wykonał obowiązek, o którym mowa w art. 19 ust. 1-7 
Rozporządzenia MAR, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną:  
1) w przypadku osób fizycznych - do wysokości 2 072 800 zł;  
2) w przypadku innych podmiotów - do wysokości 4 145 600 zł.(art. 175 ust. 1 Ustawy o Obrocie).  

Ustawa o Ofercie reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, o których mowa wyżej, w sposób 
następujący:  

- zgodnie z art. 89 Ustawy o Ofercie prawo głosu z: 
- akcji spółki publicznej, będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego, 

powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub 
przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych w art. 69 ustawy (art. 89 ust. 1 pkt 
1 Ustawy o Ofercie),  

- wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło z naruszeniem 
obowiązków określonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 ustawy (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy o 
Ofercie),  

- akcji spółki publicznej nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 Ustawy o Ofercie (art. 89 
ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie),  

nie może być wykonywane, a jeśli zostało wykonane wbrew zakazowi, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku 
głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw;  

Podmiot, który przekroczył próg ogólnej liczby głosów, w przypadku o którym mowa odpowiednio w art. 73 ust. 2 lub 3 albo 
art. 74 ust. 2 lub 5, nie może wykonywać prawa głosu z wszystkich akcji spółki publicznej, chyba że wykona w terminie 
obowiązki określone w tych przepisach (art. 89 ust. 2 Ustawy o Ofercie). 

Zakaz wykonywania prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 art. 89 Ustawy o Ofercie, dotyczy także wszystkich 
akcji spółki publicznej posiadanych przez podmioty zależne od akcjonariusza lub podmiotu, który nabył akcje z 
naruszeniem obowiązków określonych w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie albo nie wykonał obowiązków 
określonych w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie (art. 89 ust. 2a Ustawy o Ofercie). W przypadku 
nabycia lub objęcia akcji spółki publicznej z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 77 ust. 4 pkt 3 albo art. 88a, albo 
niezgodnie z art. 77 ust. 4 pkt 1 Ustawy o Ofercie podmiot, który nabył lub objął akcje, oraz podmioty od niego zależne nie 
mogą wykonywać prawa głosu z tych akcji (art. 89 ust. 2b Ustawy o Ofercie). 

Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w ust. 1–2b art. 89 Ustawy o Ofercie, nie 
jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów 
innych ustaw (art. 89 ust. 3 Ustawy o Ofercie).  

Zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy o Ofercie na każdego, kto:  
- nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 67 Ustawy o Ofercie, 
- przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa w art. 73 i art. 74 

Ustawy o Ofercie,  
- nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77 Ustawy o Ofercie,  
- nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w terminie obowiązku 

zbycia akcji w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3 Ustawy o Ofercie,  
- nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których mowa w art. 74 ust. 

2 lub 5 Ustawy o Ofercie,  
- nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których mowa w art. 90a 

ust. 1 Ustawy o Ofercie, 
- wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78 ustawy, w określonym w nim terminie, nie wprowadza niezbędnych 

zmian lub uzupełnień w treści wezwania, albo nie przekazuje wyjaśnień dotyczących jego treści,  
- nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji, w przypadkach określonych w art. 74 ust. 3 Ustawy o 

Ofercie,  
- w wezwaniu, o którym mowa w art. 73, art. 74 lub art. 91 ust. 6, proponuje cenę niższą, niż określona na 

podstawie art. 79 Ustawy o Ofercie,  
- bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt 1 lub 3 albo art. 88a 

Ustawy o Ofercie, 
-  nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 73, art. 74, art. 79 lub art. 

91 ust. 6 Ustawy o Ofercie,  
- dokonuje przymusowego wykupu niezgodnego z zasadami, o których mowa w art. 82 Ustawy o Ofercie, 
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- nie czyni zadość żądaniu, o którym mowa w art. 83 Ustawy o Ofercie, 
- wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86. ust. 1 ustawy nie udostępnia dokumentów rewidentowi do spraw 

szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień, 
- nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 90a ust. 3 Ustawy o Ofercie – dopuszcza się czynów, o których 

mowa wyżej, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 
osobowości prawnej,  

- dopuszcza się czynów, o których mowa powyżej, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki 
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej 

KNF może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 złotych, 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, dotyczącego istotnych spraw spółki. 

W decyzji, o której mowa, KNF może zobowiązać podmiot dopuszczający się naruszenia do zaniechania lub 
powstrzymania się od podejmowania działań stanowiących naruszenie lub wyznaczyć termin ponownego wykonania 
obowiązku lub dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą nałożenia kary pieniężnej. 

Na każdego, kto nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 - 69b Ustawy o Ofercie, lub dokonuje 
takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, Komisja 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 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. 

4.8.3 Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji wynikający z ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów oraz odpowiedzialność z tytułu niedochowania tego obowiązku 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji 
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących 
w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1 000 000 000 EUR lub łączny 
obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym 
poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50 000 000 EUR. 

Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w 
koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy 
bezpośrednio uczestniczący w koncentracji (art. 16 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). Wartość 
denominowana w euro podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy 
Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji (art. 5 Ustawy o 
Ochronie Konkurencji i Konsumentów). 

Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru: przejęcia – m.in. poprzez nabycie lub objęcie akcji – bezpośredniej lub 
pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców. 

Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę 
zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 EUR; 

1a) jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 lub 3, nie przekroczył na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro; 

1b) 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; 

2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu ich odsprzedaży, jeżeli 
przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje 
innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia, oraz że: 

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

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

3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod 
warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży, 

4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest 
konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego, 

5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują: wspólnie łączący się przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący kontrolę, 
wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy lub przedsiębiorca nabywający 
część mienia innego przedsiębiorcy. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone 
nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. 

Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja 
powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania 
się od dokonania koncentracji. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie koncentracji lub 
zakazuje dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może w decyzji 
zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych 
warunków. Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia wydania 
zgody na dokonanie koncentracji – koncentracja nie została dokonana. 

4.8.4 Obowiązek w zakresie kontroli koncentracji, wynikający z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 

20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikają także z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 
20 stycznia 2004 r. w Sprawie Koncentracji. Rozporządzenie powyższe reguluje tzw. koncentracje o wymiarze 
wspólnotowym, a więc dotyczące przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają określone progi 
obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku 
których dochodzi do trwałej zmiany struktury własności w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają 
zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 

- zawarciu odpowiedniej umowy, 
- ogłoszeniu publicznej oferty, lub 
- przejęciu większościowego udziału. 

Zawiadomienie Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny 
zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji niezbędne jest do uzyskania 
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 mld EUR, 

oraz  
- łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln EUR, 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 posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:  
- łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2,5 mld 

EUR, 
- w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących 

w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, 
- w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących 

– w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 mln EUR, oraz 

- łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, 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. 

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 
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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. 

4.9. Obowiązujące regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu i 
odkupu w odniesieniu do papierów wartościowych 

Ustawa o Ofercie wprowadza instytucje przymusowego wykupu oraz przymusowego odkupu.  

Zgodnie z art. 82 Ustawy o Ofercie akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami 
zależnymi od niego lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia, 
dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, 
dotyczącego istotnych spraw spółki, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje, w 
terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy 
sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji. Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody 
akcjonariusza, do którego skierowane jest żądanie wykupu. Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego 
wykupu następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być 
przedmiotem przymusowego wykupu, a ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem 
banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. Przymusowy wykup 
jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, który jest zobowiązany, nie później niż na 14 Dni Roboczych przed dniem rozpoczęcia 
przymusowego wykupu, do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia KNF oraz spółki prowadzącej 
rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje, a jeżeli akcje spółki są notowane na kilku rynkach regulowanych – 
wszystkich tych spółek. Do zawiadomienia dołącza się informacje na temat przymusowego wykupu. Odstąpienie od 
przymusowego wykupu jest niedopuszczalne.  

Na podstawie art. 83 Ustawy o Ofercie, akcjonariusz spółki publicznej może żądać wykupienia posiadanych przez siebie 
akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie to składa 
się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez 
innego akcjonariusza i są mu zobowiązani, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia, zadośćuczynić solidarnie 
akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce oraz podmioty od niego zależne lub 
wobec niego dominujące, a także solidarnie każda ze stron porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji 
spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, dotyczącego istotnych spraw spółki, o ile członkowie 
tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 90% ogólnej liczby 
głosów. 

4.10. Wskazanie publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta dokonanych przez 
osoby trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz bieżącego roku obrotowego 

W ciągu ostatniego roku obrotowego i bieżącego roku obrotowego nie były dokonywane publiczne oferty przejęcia w 
stosunku do kapitału Emitenta. 

4.11. Informacje na temat potrącania u źródła podatków od dochodu uzyskiwanego z papierów 
wartościowych 

Zgodnie z art. 3 pkt 1 Ustawy o Obrocie przez papiery wartościowe rozumie się akcje, prawa do akcji oraz prawa poboru. 
Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat podatków od dochodu uzyskiwanego z papierów 
wartościowych należy skorzystać z porad osób i podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa podatkowego. 

 

4.11.1. Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy 

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 PIT:  

- podstawę opodatkowania stanowi cały przychód uzyskany z tytułu dywidendy,  
- przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 

Ustawy o PIT (art. 30a ust. 7 Ustawy o PIT),  
- podatek wynosi 19% uzyskanego przychodu (art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o PIT), o ile odpowiednia umowa o 

unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi inaczej. Warunkiem zastosowania umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania jest przedstawienie przez akcjonariusza certyfikatu rezydencji podatkowej 
wydanego przez organy podatkowe właściwe według siedziby akcjonariusza, 

zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów (przychodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o PIT, w 
zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 3 lub 6 Ustawy o PIT, a także 
zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 i 5 Ustawy o PIT, pobierają, jako płatnicy, 
podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane 
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na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata 
świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów.  

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według następujących zasad, określonych w ustawie 
o CIT: 

1) podstawę opodatkowania stanowi cały przychód z tytułu dywidendy, 

2) podatek wynosi 19% otrzymanego przychodu (art. 22 ust. 1 Ustawy o CIT), o ile odpowiednia umowa o unikaniu 
podwójnego opodatkowania nie stanowi inaczej. Warunkiem zastosowania umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania jest przedstawienie przez akcjonariusza certyfikatu rezydencji podatkowej wydanego przez 
organy podatkowe właściwe według siedziby akcjonariusza. 

3) Zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w 
zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki (art. 22 ust. 4 Ustawy o CIT): 

a) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka 
będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, 

b) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych, o których mowa w pkt a, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż 
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich 
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

c) spółka, o której mowa w pkt b, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, 
o której mowa w pkt a, 

d) spółka, o której mowa w pkt b, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od 
całości swoich dochodów, bez względu 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 art. 22 ust. 4 pkt 3 Ustawy o CIT, 
nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), 
przez spółkę uzyskującą dochody z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania 
udziałów (akcji), w ustalonej wysokości, nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spółka jest obowiązana do zapłaty podatku, 
wraz z odsetkami za zwłokę, 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. Warunkiem zwolnienia dywidend z podatku jest przedstawienie przez akcjonariusza certyfikatu 
rezydencji podatkowej wydanego przez organy podatkowe właściwe według siedziby akcjonariusza oraz złożenie 
oświadczenia dotyczącego opodatkowania dochodów akcjonariusza w państwie jego siedziby. Zwolnienie o którym mowa 
powyżej, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy w sprawie unikania podwójnego 
opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania 
przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w 
którym podatnik ma swoją siedzibę lub w którym dochód został uzyskany. 

Zwolnienie stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do Ustawy o CIT. 

W przypadku dywidendy uzyskanej z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo 
na rachunkach zbiorczych, do pobrania podatku zobowiązany jest podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych 
lub rachunek zbiorczy, jeśli za pośrednictwem tego podmiotu następuje wypłata należności. Podatek jest pobierany w dniu 
przekazania należności do dyspozycji posiadacza rachunku papierów wartościowych lub posiadacza rachunku zbiorczego. 
(art. 26 ust. 2c i 2d Ustawy o CIT). 

 

4.11.2. Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży papierów wartościowych 

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych ze sprzedaży papierów wartościowych 

Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub 
pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w 
spółkach mających osobowość prawną, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o 
PIT). Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów 
finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi 
dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych.  

Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT, jest:  
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- 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 Ustawy o PIT,  

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o 
których mowa w art. 3 ust. pkt 1 lit. b Ustawy o Obrocie, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na 
podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a Ustawy o PIT,  

- 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 Ustawy o PIT,  

- 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 Ustawy o PIT,  

- różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a Ustawy o PIT a kosztami 
uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e Ustawy o PIT, 

- 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 Ustawy o PIT 

– osiągnięta w roku podatkowym.  

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a 
pkt 1 Ustawy o PIT, 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 (akcji) 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 PIT). 

Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o PIT zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających 
podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez 
podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane 
przez właściwy organ administracji podatkowej. 

Opodatkowanie dochodów osób prawnych ze sprzedaży 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, czyli 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 o CIT osoby prawne, które dokonały sprzedaży papierów wartościowych, zobowiązane są do 
wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od 
początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego 
od początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku. 

Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6–7 Ustawy 
o CIT.  

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o CIT zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu 
opodatkowaniu lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika 
zaświadczenia o siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ 
administracji podatkowej. 

4.11.3. Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Co do zasady sprzedaż akcji dopuszczonych do publicznego obrotu będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od 
czynności cywilnoprawnych, którego stawka, w świetle art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. B Ustawy o PCC, wynosi 1%.  

W myśl przepisu art. 9 pkt. 9 Ustawy o PCC, sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi firmom 
inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym albo dokonywana za pośrednictwem takich firm lub 
zagranicznych firm inwestycyjnych albo dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego albo dokonywana poza takim 
obrotem przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w 
ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie stanowi czynność cywilnoprawną zwolnioną 
z podatku od czynności cywilnoprawnych. 

4.11.4. Podatek od spadków i darowizn 

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny, praw 
majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu 
podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli:  
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a) w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był obywatelem polskim lub 
miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub  

b) 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. 

4.11.5. Odpowiedzialność płatnika 

Emitent zwraca uwagę, iż płatnik ponosi odpowiedzialność za potrącanie podatku od dochodu uzyskiwanego przez 
akcjonariuszy podatników z papierów wartościowych w postaci dywidendy. W pozostałych przypadkach, obowiązek 
rozliczenia i opłacenia podatków obciąża podatnika – akcjonariusza uzyskującego dochód z papierów wartościowych. 

Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa płatnik, który nie wykonał 
ciążącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi 
podatkowemu, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony.  

Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli płatnika.  

Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, gdy odrębne przepisy stanowią inaczej 
albo gdy podatek nie został pobrany z winy podatnika. 

5. Informacje o warunkach oferty 

5.1. Warunki, parametry i przewidywany harmonogram oferty oraz działania wymagane przy 
składaniu zapisów 

Zgodnie z Uchwałą Emisyjną kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony o kwotę nie niższą niż 0,03 zł i nie 

wyższą niż 300.000,00 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 akcję i nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii 

E, o wartości nominalnej 0,03 zł każda. 

Oferta ma miejsce na zasadach prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia Akcji Oferowanych w 

stosunku do liczby posiadanych Akcji Istniejących (Prawo Poboru). Prawo Poboru nie zostało ograniczone lub wyłączone. 

Dniem Prawa Poboru jest 30 czerwca 2017 r. 

Zgodnie z Uchwałą Emisyjną na jedną Akcję Istniejącą posiadaną przez akcjonariuszy na koniec Dnia Prawa Poboru 

przypadać będzie jedno Jednostkowe Prawo Poboru.  

Na dzień zatwierdzenia Prospektu liczba wszystkich Akcji Istniejących wynosi 28.260.605 (stanowią to akcje serii A, C, D 

oraz F). Biorąc pod uwagę fakt, że w dniu 19 kwietnia 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta zrezygnowała z uprawnienia do 

określenia ostatecznej sumy o jaką kapitał zakładowy ma zostać podwyższony – w drodze oferty publicznej jest 

oferowanych 10.000.000 akcji serii E. 

W związku z powyższym liczba Akcji serii E do jakiej uprawniać będzie każde Jednostkowe Prawo Poboru (dalej „JPP”)  

wynosi na dzień zatwierdzenia Prospektu 0,3538494664, co oznacza, że 2,82606050 jednostkowych praw poboru 

uprawnia do objęcia 1 Akcji Oferowanej. Oznacza to, że w celu złożenia zapisu na jedną Akcję serii E w wykonaniu Prawa 

Poboru konieczne będzie posiadanie co najmniej 3 Jednostkowych Praw Poboru.  

Zarząd Emitent nie przewiduje wystąpienia czynników, które mogłyby zmienić powyższy parytet.  

W żadnym przypadku nie będzie możliwe objęcie z pierwszeństwem niecałkowitej liczby Akcji Oferowanych.  

Osoby, do których kierowana jest Oferta 

Oferta kierowana jest do osób uprawnionych do zapisania się na Akcje Oferowane w wykonaniu Prawa Poboru oraz do 

złożenia Zapisu Dodatkowego (wskazanych punkcie 5.2.1 Prospektu - Dokument Ofertowy).  

Zgodnie z art. 436 § 4 KSH, Akcje serii E, które nie zostaną objęte w ramach Zapisów Podstawowych oraz Zapisów 
Dodatkowych Zarząd (zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5.1.3.2. oraz 5.1.5. Prospektu - Dokument Ofertowy), 
może przydzielić podmiotom, które złożą zapisy w odpowiedzi na zaproszenie Oferującego działającego w imieniu i w 
porozumieniu z Emitentem. Akcje na zaproszenie Zarządu Spółki obejmowane będą po cenie nie niższej niż Cena 
Emisyjna Akcji serii E w ramach wykonania Prawa Poboru. 

Zbycie akcji Spółki po dniu ustalenia Prawa Poboru nie powoduje utraty Prawa Poboru co oznacza, iż osoba, która 

nabędzie akcje Spółki po dniu ustalenia Prawa Poboru nie będzie miała prawa do złożenia zapisu w ramach Prawa Poboru 

(nabędzie akcje po oddzieleniu Prawa Poboru od akcji, tj. nabędzie akcje bez Prawa Poboru). 

Z uwagi na terminy rozliczania transakcji nabycia akcji przez KDPW, przy nabywaniu i zbywaniu Akcji Spółki inwestorzy 

powinni zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 7 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi prawa ze zdematerializowanych 
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akcji powstają dopiero z chwilą ich zapisania na rachunku papierów wartościowych (w dniu rozliczenia transakcji przez 

KDPW). 

Uchwała Emisyjna nie zawiera Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych, z zastrzeżeniem iż łączna cena emisyjna oferowanych 

Akcji serii E nie może być niższa niż 10.000.000,00 zł. 

Na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie w Uchwale Emisyjnej, Rada Nadzorcza ustaliła w 

dniu 27 czerwca 2017 r. Cenę Emisyjna Akcji Oferowanych na poziomie 1,40 zł. Informacja o ostatecznej Cenie Emisyjnej 

Akcji Oferowanych została podana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o 

Ofercie Publicznej w dniu 27 czerwca 2017 r. oraz w niniejszym Prospekcie Emisyjnym.  Zamiarem Emitenta jest notowanie 

na rynku podstawowym GPW 28.260.605 Jednostkowych Praw Poboru, nie więcej niż 10.000.000 Praw do Akcji, oraz nie 

więcej niż 10.000.000 Akcji Oferowanych.  

Notowanie 28.260.605 Jednostkowych Praw Poboru będzie miało miejsce pod warunkiem zarejestrowania Jednostkowych 

Praw Poboru w KDPW, opublikowania Ceny Emisyjnej oraz spełnienia warunków notowania Jednostkowych Praw Poboru 

na GPW, zgodnie z regulacjami obowiązującymi na GPW. 

Akcje Oferowane są przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Każdy inwestor zamieszkały lub mający siedzibę poza Rzeczpospolitą Polską, który zamierza uczestniczyć w Ofercie, 

powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami obowiązującymi w innych państwach, które mogą 

się do niego stosować w tym zakresie. 

Poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako rekomendacja, propozycja lub 

zachęta do składania propozycji nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych lub składania na nie zapisów. Ani 

niniejszy Prospekt, ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem zatwierdzenia, rejestracji lub notyfikacji w 

jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami implementującymi w 

Państwach Członkowskich regulacje Dyrektywy Prospektowej lub zgodnie z przepisami amerykańskich regulacji 

dotyczących papierów wartościowych. 

Jednostkowe Prawa Poboru, PDA ani Akcje Oferowane objęte Prospektem nie zostały i nie zostaną zarejestrowane 

zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, ani przez żaden inny organ regulujący obrót papierami 

wartościowymi jakiegokolwiek innego stanu lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki i poza określonymi 

wyjątkami, nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 

Zwraca się uwagę inwestorów, że w świetle postanowień u.k.u.r. każdy inwestor jest zobowiązany zawiadomić Agencję 

Nieruchomości Rolnych (ANR) o nabyciu Akcji Serii E w celu wypowiedzenia się co do zamiaru skorzystania z 

przysługującego jej na gruncie u.k.u.r. prawa nabycia Akcji Serii E. Zawiadomienie to powinno być skierowane do Oddziału 

Terenowego ANR właściwego ze względu na siedzibę Emitenta (OT Gdańsk) niezwłocznie po nabyciu akcji tj. 

zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego przez Sąd rejestrowy. 

 

Celem uproszczenia niniejszej procedury Emitent wskazuje pełnomocnika, który niezwłocznie po zarejestrowaniu 

podwyższenia kapitału zakładowego, w imieniu inwestorów skieruje do ANR zawiadomienie o nabyciu przez nich akcji 

serii E (formularz pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 10 do Prospektu). Inwestor będzie mógł udzielić niniejszego 

pełnomocnictwa wraz ze złożeniem zapisu na Akcje Serii E na ręce Oferującego, który przekaże je pełnomocnikowi. 

Zaznacza się, że Inwestor nie będzie obciążony kosztami związanymi z działaniem pełnomocnika.  

 

Emitent spieszy wyjaśnić, że wskazał na pełnomocnika radcę prawnego współpracującego ze Spółką z uwagi na brzmienie 

art. 33 § 1 KPA, który na zasadach ogólnych stosuje się do przedmiotowego postępowania przed ANR. Na kanwie 

przywołanego przepisu KPA pełnomocnikiem strony może być jedynie osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności 

prawnych. Emitent wskazuje, że nie ponosi odpowiedzialności za działanie pełnomocnika w ramach udzielonego przez 

inwestora pełnomocnictwa. 

 

Udzielenie przedmiotowego pełnomocnictwa nie jest obligatoryjne i nie prowadzi do nieważności złożonego zapisu. 

Jednakże zwraca się uwagę, że nieskorzystanie z możliwości ustanowienia pełnomocnika proponowanego przez Emitenta 

skutkuje koniecznością samodzielnego wystąpienia przez inwestora z zawiadomieniem do ANR w celu wypowiedzenia się 

co do zamiaru skorzystania z przysługującego jej prawa nabycia. Tym samym, w przypadku rezygnacji z udzielenia 

pełnomocnictwa każdy nabywca akcji serii E, niezwłocznie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, 

będzie obowiązany wystosować na własny koszt zawiadomienie do ANR. 

Zaznacza się, że niezłożenie przedmiotowego zawiadomienia prowadzi do nieważności nabycia Akcji serii E.  
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5.1.2. Wielkość ogółem emisji lub oferty 

Na podstawie Prospektu w ramach subskrypcji przeprowadzanej w drodze oferty publicznej oferuje się do objęcia w 

ramach Prawa Poboru 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) Akcji serii E. 

Oferta nie jest dzielona na transze. 

5.1.3. Terminy obowiązywania oferty i opis procedury składania zapisów 

5.1.3.1. Terminy oferty  

Harmonogram oferty  

27 czerwca 2017 r. Publikacja informacji o cenie emisyjnej Akcji Oferowanych 

Niezwłocznie po zatwierdzeniu 

Prospektu, nie później niż  

4 lipca 2017 r.* 

Publikacja Prospektu Emisyjnego 

28 czerwca 2017 r. Ostatni dzień sesyjny, w którym będzie można nabyć na GPW akcje Spółki 

z przysługującym Prawem Poboru do objęcia Akcji serii E 

30 czerwca 2017 r. Dzień ustalenia Prawa Poboru 

od 5 lipca 2017 r. 

do 19 lipca 2017 r. 

Przyjmowanie Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych w ramach 

wykonywania Prawa Poboru 

od 6 lipca 2017 r. 

do 14 lipca 2017 r. 

Notowanie Jednostkowych Praw Poboru** 

31 lipca 2017 r. 
Przydział Akcji serii E i zamknięcie Oferty (w przypadku, gdy w ramach 

wykonania Prawa Poboru, z uwzględnieniem Zapisów Dodatkowych 

subskrybowane zostaną wszystkie Akcje serii E) 

od 1 sierpnia 2017 r.  

do 2 sierpnia 2017 r.  

Przyjmowanie zapisów na Akcje serii E nieobjęte Zapisami Podstawowymi i 

Zapisami Dodatkowymi w ramach wykonywania Prawa Poboru, składanych 

w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu skierowane wyłącznie do 

wskazanych przez Zarząd (wedle jego uznania) inwestorów (subskrypcja 

uzupełniająca) 

3 sierpnia 2017 r. 

Przydział Akcji serii E nieobjętych w ramach wykonywania Prawa Poboru i 

zamknięcie Oferty Publicznej (w przypadku gdy w ramach wykonania Prawa 

Poboru nie zostaną subskrybowane wszystkie Akcje serii E i przeprowadzona 

zostanie subskrypcja uzupełniająca) 

Zamknięcie Publicznej Oferty. 

* Publikacja Prospektu Emisyjnego Spółki nastąpi zgodnie z art. 436 § 1 KSH 

** Ogólne przesłanki oraz ramowe terminy rozpoczęcia i zakończenia notowań Praw Poboru na GPW określone są w 

Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego. Szczegółowy terminarz notowań Praw Poboru określi i poda do 

publicznej wiadomości w drodze komunikatu Zarząd GPW. 

Źródło: Emitent 

Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 2 KSH wykonanie Prawa Poboru akcji spółki publicznej następuje w jednym terminie, 

w którym składane są zarówno Zapisy Podstawowe, jak i Zapisy Dodatkowe. 

Terminy realizacji Oferty Publicznej, w tym termin przydziału Akcji serii E, mogą ulec zmianie.  

Nowe terminy zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż w dniu poprzedzającym dzień upływu danego 

terminu, za wyjątkiem terminów rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje serii E nieobjęte  Zapisami 
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Podstawowymi i Zapisami Dodatkowymi w ramach wykonywania Prawa Poboru, składanych  w odpowiedzi na ewentualne 

zaproszenie Zarządu skierowane wyłącznie do wskazanych przez Zarząd (wedle  jego uznania) uprawnionych inwestorów 

będących dotychczasowymi akcjonariuszami Spółki lub posiadaczami Praw Poboru Akcji serii E (subskrypcja 

uzupełniająca), w przypadku których nowe terminy zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż w dniu upływu 

danego terminu.  

Podanie nowych terminów będzie dokonywane w formie komunikatu aktualizującego, zgodnie z postanowieniami art. 52 

ust. 2 Ustawy o Ofercie, dodatkowo informacja na ten temat może zostać przekazana także w formie Raportu Bieżącego. 

W przypadku, gdy zmiany w powyższym harmonogramie spowodują powstanie zdarzeń, o których mowa w art. 51 ust. 1 

Ustawy o Ofercie, informacja o takiej zmianie zostanie przekazana w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z 

postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie. 

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów Zarząd zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu przyjmowania zapisów, 

jednakże termin ten nie może być dłuższy niż trzy miesiące od dnia otwarcia subskrypcji. Nie przewiduje się skrócenia 

terminu zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje serii E w ramach wykonywania Prawa Poboru po rozpoczęciu 

przyjmowania zapisów. 

Po przydziale Akcji serii E Emitent w myśl art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego  (t.j. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 585, 1159) wystąpi do Agencji Nieruchomości Rolnych z zawiadomieniem dotyczącym żądania 
złożenia oświadczenia co do braku nabycia/nabycia przez ww. instytucję wszystkich objętych akcji serii E w związku z 
posiadaniem przez Emitenta nieruchomości rolnych o powierzchni większej niż 0,3ha. 

5.1.3.2. Procedura składania zapisów 

Zasady i miejsce składania zapisów na Akcje serii E w ramach Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych. 

W ramach subskrypcji Inwestorzy uprawnieni są do złożenia dwóch rodzajów zapisów na Akcje Oferowane:  

● Zapisu Podstawowego – proporcjonalnie do liczby posiadanych JPP. W chwili składania Zapisu Podstawowego 

inwestor musi mieć zapisane JPP na swoim rachunku papierów wartościowych. Inwestor jest uprawniony do 

złożenia Zapisu Podstawowego na liczbę Akcji Oferowanych nie większą niż zaokrąglona w dół do najbliższej 

liczby całkowitej wartość z iloczynu posiadanych przez niego JPP i Współczynnika.  

● Zapisu Dodatkowego – w liczbie nie większej niż wielkość Oferty, który to zapis mogą złożyć w terminie 

wykonania prawa poboru Akcjonariusze. Zapis Dodatkowy może zostać złożony wyłącznie przez Inwestorów, 

którzy na koniec Dnia Prawa Poboru posiadali przynajmniej jedną Akcję Istniejącą, nawet jeżeli po Dniu Prawa 

Poboru zbyli Akcje Istniejące lub JPP lub nie wykonali przysługującego im Prawa Poboru. W związku z 

powyższym Zapisu Dodatkowego nie mogą złożyć Akcjonariusze, którzy nie posiadali Akcji Istniejących na 

koniec Dnia Prawa Poboru lub nabyli JPP na rynku wtórnym. Zapis Podstawowy i Zapis Dodatkowy powinny 

zostać złożone na oddzielnych formularzach. 

 

Akcje Oferowane nieobjęte przez inwestorów w ramach Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych Zarząd może 

przydzielić podmiotom, które złożą zapisy w odpowiedzi na zaproszenie Oferującego działającego w imieniu i w 

porozumieniu z Emitentem. Akcje na zaproszenie Zarządu Spółki obejmowane będą po cenie nie niższej niż cena emisyjna 

Akcji serii E w ramach wykonania Prawa Poboru. 

Osoby uprawnione do wykonania Prawa Poboru dokonują Zapisu Podstawowego na Akcje serii E w  firmie inwestycyjnej 

prowadzącej rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Prawa Poboru uprawniające do objęcia Akcji serii 

E w chwili składania zapisu. 

Osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu ustalenia Prawa Poboru są również uprawnione, w terminie jego wykonania, 

do jednoczesnego złożenia Zapisu Dodatkowego, w liczbie nie większej niż wielkość emisji. Zbycie akcji Spółki po dniu 

ustalenia Prawa Poboru nie powoduje utraty możliwości złożenia Zapisu Dodatkowego na Akcje serii E. Osoby uprawnione 

do wykonania Prawa Poboru dokonują Zapisu Dodatkowego w biurze maklerskim, w którym miały zdeponowane Akcje 

Istniejące w dniu ustalenia Prawa Poboru. 

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 domach maklerskich realizujących zlecenia 

danego banku depozytariusza. Inwestorzy zamierzający skorzystać z takiej możliwości powinni potwierdzić możliwość 

realizacji takiego zapisu w domu maklerskim, z którego usług zamierzają skorzystać oraz w banku depozytariuszu, w 

którym zapisane są Prawa Poboru. 

W przypadku dokonywania zapisu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych należy wskazać, na rzecz którego z 

zarządzanych przez ten podmiot funduszy jest składany zapis. 

Osoby uprawnione do wykonania Prawa Poboru powinny złożyć trzy, właściwie wypełnione i podpisane egzemplarze 



 

RADPOL S.A. Prospekt Emisyjny 166 

formularza zapisu (formularz zapisu stanowi Załącznik nr 4). Na dowód przyjęcia zapisu osoba uprawniona otrzyma jeden 

egzemplarz formularza zapisu. Zapis jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń (z zastrzeżeniem 

przypadku opisanego w pkt. 5.1.4 poniżej) i jest nieodwołalny w terminie związania zapisem. 

Zwraca się uwagę inwestorów na fakt, że Zapis Podstawowy jak i Zapis Dodatkowy powinny zostać złożone na odrębnych 

formularzach zapisu. Zapis Podstawowy i Dodatkowy na jednym formularzu nie zostanie przyjęty. Składając zapis na Akcje 

serii E w ramach wykonania Prawa Poboru inwestor nie składa dyspozycji deponowania, gdyż po wykonaniu posiadanych 

Praw Poboru przydzielone akcje zostają zapisane na rachunek, z którego wykonane zostały Prawa Poboru. 

Złożenie zapisu/zapisów w wykonaniu Prawa Poboru na większą liczbę Akcji serii E niż wynikająca z liczby posiadanych 

Jednostkowych Praw Poboru będzie uznane za zapis/zapisy na liczbę Akcji serii E wynikającą z liczby posiadanych 

Jednostkowych Praw Poboru. 

Złożenie Zapisu Dodatkowego na większą liczbę Akcji serii E niż liczba Akcji serii E w Publicznej Ofercie, będzie uznane 

za zapis na liczbę Akcji serii E oferowanych w Publicznej Ofercie. 

Możliwe jest składanie dyspozycji do złożenia zapisów na Akcje serii E za pośrednictwem Internetu, telefonu, faksu i za 

pomocą innych środków technicznych, jeżeli taką możliwość dopuszcza regulamin domu maklerskiego przyjmującego 

zapisy. W takim przypadku inwestor powinien mieć podpisaną stosowną umowę z domem maklerskim, gdzie będzie 

składał zapis. Umowa taka powinna w szczególności zawierać upoważnienie domu maklerskiego lub jego pracowników 

do złożenia zapisu na Akcje serii E w imieniu inwestora. 

Zakres i forma dokumentów przedkładanych przez inwestorów podczas składania zapisów, a także zasady działania przez 

pełnomocnika powinny być zgodne z procedurami domu maklerskiego przyjmującego zapisy. Ewentualne pytania 

dotyczące technicznej strony składania zapisów inwestorzy winni kierować do tych podmiotów. 

Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi inwestor 

składający zapis. 

Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, zostanie uznany za nieważny. Zapisy dokonywane pod warunkiem lub 

z zastrzeżeniem terminu zostaną również uznane za nieważne. Ponadto, za nieważne uznane zostaną zapisy nie 

zawierające któregokolwiek z elementów wskazanych w art. 437 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. 

Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na Akcje serii E. Złożenie przez daną osobę Zapisu Podstawowego (Zapisów 

Podstawowych) na większą liczbę Akcji serii E niż wynikająca z liczby posiadanych Jednostkowych Praw Poboru, będzie 

uznane za zapis/zapisy na liczbę Akcji serii E wynikającą z liczby posiadanych Jednostkowych Praw poboru.  

Złożenie przez daną osobę w jednym podmiocie przyjmującym zapisy na Akcje serii E Zapisu Dodatkowego (Zapisów 

Dodatkowych) na większą liczbę Akcji serii E niż liczba wszystkich oferowanych Akcji serii E, uważane będzie za 

zapis/zapisy na wszystkie oferowane Akcje serii E. 

 

Wpłata na Akcje serii E objęte zapisem/zapisami winna zostać dokonana na zasadach określonych w Prospekcie, 

wskazaną w pkt 5.1.8.1 Prospektu  - Dokument Ofertowy.  

Zasady i miejsce składania zapisów na Akcje serii E w ramach zapisów na zaproszenie Zarządu – subskrypcja 

uzupełniająca 

Jeżeli nie wszystkie Akcje serii E zostaną objęte w trybie realizacji Prawa Poboru oraz Zapisami Dodatkowymi, Zarząd 

Spółki może zaoferować nieobjęte Akcje serii E wyłącznie wytypowanym przez siebie (według uznania) uprawnionym 

inwestorom. 

Osobami uprawnionymi do nabywania Akcji serii E w ramach zapisów na zaproszenie Zarządu są osoby fizyczne i osoby 

prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, będące zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w 

rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego, do których zostaną skierowane przez Zarząd imienne zaproszenia do złożenia 

zapisów. Nierezydenci, zamierzający nabyć Akcje serii E winni zapoznać się z odpowiednimi przepisami kraju swego 

pochodzenia. 

Imienne zaproszenie do złożenia zapisu Zarząd Spółki będzie kierować do inwestorów w formie pisemnej, również za 

pośrednictwem Oferującego.  

W imienny zaproszeniu Zarząd Spółki określi proponowaną liczbę Akcji serii E do objęcia przez inwestora oraz cenę za 

obejmowane Akcje serii E, która nie będzie niższa  Ceny Emisyjnej Akcji serii E w ramach wykonywania Prawa Poboru. 

Inwestorzy wskazani przez Zarząd Spółki do złożenia zapisu dokonują zapisów na Akcje serii E w sieci POK Domu 

Maklerskiego BOŚ S.A. (Lista POK DM BOŚ S.A. stanowi Załącznik nr 6 do Prospektu). 

Zapisy na Akcje serii E składane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym, odrębnie na rzecz 
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poszczególnych zarządzanych przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz zapisy składane przez zarządzających 

cudzym portfelem papierów wartościowych na zlecenie, w imieniu i na rzecz poszczególnych klientów stanowią w 

rozumieniu Prospektu zapisy odrębnych inwestorów. 

Zapisy na Akcje serii E, na zaproszenie Zarządu przyjmowane będą w 3 egzemplarzach wyłącznie od inwestorów, do 

których Zarząd skierował imienne zaproszenie do złożenia zapisu. Formularz zapisu na Akcje serii E na zaproszenie 

Zarządu stanowi Załącznik nr 5 do Prospektu. Na dowód przyjęcia zapisu inwestor otrzymuje jeden egzemplarz złożonego 

formularza zapisu, potwierdzony przez pracownika domu maklerskiego przyjmującego zapisy. 

Zapis na akcje jest bezwarunkowy, nieodwołalny (z zastrzeżeniem przypadku opisanego w pkt. 5.1.4 Prospektu – 

Dokument Ofertowy)  i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń. 

Składając zapis, inwestor lub jego pełnomocnik zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub paszport w celu weryfikacji 

danych zawartych w formularzu zapisu. Osoba działająca w imieniu osoby prawnej zobowiązana jest złożyć aktualny odpis 

z odpowiedniego rejestru oraz dokument zaświadczający o jej uprawnieniu do reprezentowania osoby prawnej. 

Osoba działająca w imieniu jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej obowiązana jest złożyć akt 

zawiązania tej jednostki lub inny dokument, z którego wynikać będzie umocowanie do składania oświadczeń woli. 

Składając zapis na Akcje serii E, które nie zostały objęte w ramach wykonania Prawa Poboru, inwestor lub jego 

pełnomocnik jest zobowiązany złożyć nieodwołalną dyspozycję deponowania Akcji, która umożliwi zapisanie na rachunku 

papierów wartościowych inwestora Akcji serii E, które zostały mu przydzielone, bez konieczności odbierania potwierdzenia 

nabycia w punkcie obsługi klienta domu maklerskiego. 

Dyspozycja deponowania złożona przez inwestora nie może być zmieniona. Złożenie dyspozycji deponowania Akcji serii 

E jest tożsame ze złożeniem dyspozycji deponowania Praw do Akcji (PDA). W razie składania zapisu i dyspozycji 

deponowania przez pełnomocnika w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania 

takiej czynności. 

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje serii E ponosi inwestor. 

Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, zostanie uznany za nieważny. Zapisy dokonywane pod warunkiem lub 

z zastrzeżeniem terminu zostaną również uznane za nieważne. Ponadto, za nieważne uznane zostaną zapisy nie 

zawierające któregokolwiek z elementów wskazanych w art. 437 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. 

Inwestor składający zapis w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu Spółki ma prawo składać dowolną liczbę zapisów na 

Akcje serii E z zastrzeżeniem, że suma akcji, na które opiewają ww. zapisy nie może przekraczać liczby akcji wskazanej 

w zaproszeniu do złożenia zapisu. W przypadku złożenia zapisu na większą liczbę akcji niż liczba akcji wskazana w 

zaproszeniu, zapis taki będzie traktowany jak zapis na liczbę akcji wskazana w zaproszeniu. 

 

Wpłata na Akcje serii E objęte zapisem/zapisami winna zostać dokonana na zasadach określonych w Prospekcie, 

wskazaną w pkt 5.1.8.1 Prospektu  - Dokument Ofertowy.  

Działanie przez pełnomocnika 

Inwestor uprawniony do objęcia Akcji serii E może złożyć zapis za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. 

Szczegółowy zakres i forma dokumentów wymaganych podczas działania przez pełnomocnika powinny być zgodne z 

procedurami domu maklerskiego w którym inwestor będzie składał zapis na Akcje serii E.  

Informacje na ten temat udostępniane będą w POK domów maklerskich przyjmujących zapisy na Akcje serii E. 

Termin związania zapisem 

Zapis na Akcje serii E w Ofercie Publicznej jest bezwarunkowy, nieodwołalny i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń 

oraz wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału Akcji serii E, z zastrzeżeniem przypadku opisanego w pkt. 5.1.4 

Prospektu – Dokument Ofertowy. 

Deponowanie Akcji serii E 

Akcje serii E zostaną zdeponowane na rachunku papierów wartościowych, z którego wykonane zostanie Prawo Poboru 

(Zapisy Podstawowe) lub z którego zostaną złożone zapisy (Zapisy Dodatkowe) lub na rachunku wskazanym przez 

inwestora (zapisy na zaproszenie Zarządu). 

5.1.4. Odstąpienie lub zawieszenie Oferty 

Odstąpienie od Oferty lub jej zawieszenie może nastąpić w dowolnym czasie, zarówno przed rozpoczęciem, jak i po 

rozpoczęciu okresu przyjmowania zapisów, jednak nie później niż w dniu przydziału Akcji Oferowanych.  
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Informacja na temat odstąpienia od Oferty dokonanego przed publikacją Prospektu będzie podana do wiadomości 

publicznej w drodze raportu art. 17 Rozporządzenia MAR.  

Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów Akcji serii E lub do dnia rozpoczęcia notowań Jednostkowych Praw Poboru, 

w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej, Emitent może odstąpić od  Publicznej Oferty jedynie z ważnych powodów, 

do których należy zaliczyć w szczególności: 

- nagłą zmianę w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, regionu lub świata, której nie można było przewidzieć 

przed rozpoczęciem oferty, a która miałaby lub mogłaby mieć istotny negatywny wpływ na przebieg oferty lub 

działalność Emitenta, 

- nagłą zmianę w otoczeniu gospodarczym lub prawnym Emitenta, której nie można było przewidzieć przed 

rozpoczęciem oferty, a która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną Emitenta, 

- nagłą zmianę w sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Emitenta, która miałaby lub mogłaby mieć 

negatywny wpływ na działalność Emitenta, a której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem oferty, 

- wystąpienie innych nieprzewidzianych okoliczności powodujących, iż przeprowadzenie oferty i przydzielenie Akcji 

serii E byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla interesu Emitenta. 

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, nie później jednak niż do dnia przydziału Akcji Oferowanych, Emitent może 

odstąpić od Oferty tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, niezależnych od Spółki, jeżeli jej przeprowadzenie mogłoby 

stanowić zagrożenie dla interesu Emitenta lub byłoby niemożliwe. 

W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od Oferty  stosowna informacja zostanie podana przez Emitenta do  publicznej 

wiadomości niezwłocznie po jej podjęciu w trybie art. 49 ust. 1b Ustawy o Ofercie, w taki sam sposób, w jaki opublikowany 

został Prospekt, tj. przez opublikowanie na Stronie Internetowej Emitenta i Stronie Internetowej Oferującego oraz w drodze 

raportu w trybie art. 17 Rozporządzenia MAR. 

Nie jest możliwe odstąpienie od Oferty po zakończeniu subskrypcji Akcji serii E. 

W przypadku zawieszenia Oferty przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów lub przed dniem rozpoczęcia notowań 

Jednostkowych Praw Poboru, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,  informacja o tym fakcie zostanie podana 

do publicznej wiadomości w formie Komunikatu Aktualizującego, zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie.  

W trakcie trwania Oferty Emitent może podjąć decyzję o jej zawieszeniu wyłącznie  w przypadku gdy wystąpią zjawiska, 

które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na powodzenie Oferty lub powodować podwyższone ryzyko inwestycyjne dla 

Inwestorów nabywających Akcje Oferowane. Informacja o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty może zostać podana do 

publicznej wiadomości bez podania nowych terminów przeprowadzenia Oferty. 

W takim przypadku informacja o tym fakcie zostanie podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu, 

zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie oraz w drodze raportu w trybie art. 17 Rozporządzenia MAR. 

Podjęcie decyzji o ewentualnym zawieszeniu Oferty może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazania nowych 
terminów Oferty, które mogą zostać ustalone i przekazane do publicznej wiadomości w terminie późniejszym w trybie 
Komunikatu Aktualizującego, zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie oraz w drodze raportu w trybie art. 17 
Rozporządzenia MAR.  

Podjęcie decyzji o wznowieniu zawieszonej Oferty nastąpi w takim terminie, aby przeprowadzenie Oferty było dalej prawnie 

możliwe, w szczególności biorąc pod uwagę ograniczenia z art. 431 § 4 KSH. 

Zmiana terminów Oferty, w szczególności na terminy późniejsze, nie stanowi zawieszenia Oferty. 

Jeżeli do zawieszenia przeprowadzenia Oferty dojdzie po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, wszystkie złożone zapisy 

pozostaną skuteczne, przy czym osoby, które złożyły zapisy, będą mogły uchylić się od skutków swojego oświadczenia 

woli w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu do niniejszego Prospektu w trybie art. 51a Ustawy o 

Ofercie.  

Jeżeli dojdzie do odstąpienia od Oferty lub odstąpienia od dokonania przydziału subskrybowanych i opłaconych Akcji serii 

E, wszystkie złożone zapisy będą bezskuteczne. 

W przypadku odstąpienia od Oferty po dniu ustalenia Prawa Poboru (wskazanym w pkt 5.1.3.1 Prospektu – Dokument 

Ofertowy), powstałe, a nawet dopuszczone do obrotu na GPW Jednostkowe Prawa Poboru Akcji serii E nie będą mogły 

zostać wykonane przez uprawnionych akcjonariuszy Emitenta ani nabywców Praw Poboru Akcji serii E, a w konsekwencji 

może dojść do ich wygaśnięcia, co może powodować stratę po stronie inwestorów posiadających Prawa Poboru Akcji serii 

E, bez Prawa domagania się odszkodowania z tego tytułu. Ponadto przypadku odstąpienia od Oferty po rozpoczęciu 

notowania Jednostkowych Praw Poboru inwestorzy, którzy nabyli Jednostkowe Prawa Poboru na rynku wtórnym, nie będą 

mogli zrealizować przysługującego im prawa poboru polegającego na złożeniu zapisu na Akcje Oferowane. Tym samym 
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inwestor nie zrealizuje zakładanego przez siebie celu inwestycyjnego polegającego na objęciu Akcji Oferowanych, które 

mogłyby zostać mu przydzielone. Ponadto, wskazani Inwestorzy, nie będą uprawniony do jakiegokolwiek odszkodowania 

lub zwrotu zainwestowanych środków na nabycie Jednostkowych Praw Poboru, w tym kosztów poniesionych w związku z 

ich nabyciem na rynku wtórnym. W takim wypadku opisani inwestorzy poniosą stratę finansową wynikającą z braku 

możliwości odzyskania wskazanych powyżej zainwestowanych już środków finansowych. 

Wpłaty na Akcje serii E nie podlegają oprocentowaniu, a inwestor uprawniony do jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu 

wydatków, w tym kosztów poniesionych w związku z subskrybowaniem Akcji serii E lub ceny nabycia jednostkowych Praw 

Poboru na rynku wtórnym.  

Zwrot dokonanych wpłat na Akcje serii E objęte zapisami, co do których uchylono się od skutków złożonego oświadczenia 

woli w związku z zawieszeniem Oferty, nastąpi zgodnie z dyspozycją wskazaną przez subskrybenta w formularzu zapisu, 

w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków złożonego oświadczenia woli.  

Zwrot dokonanych wpłat na Akcje serii E w przypadku odstąpienia od Oferty nastąpi zgodnie z dyspozycją wskazaną przez 

subskrybenta w formularzu zapisu w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Emitenta, w sposób, w który 

udostępniony do publicznej wiadomości został Prospekt, informacji o odwołaniu Oferty, zgodnie z art. 49 ust. 1b Ustawy o 

Ofercie, w taki sam sposób, w jaki opublikowany został Prospekt, tj. przez opublikowanie na Stronie Internetowej Emitenta 

i Stronie Internetowej Oferującego oraz w drodze raportu w trybie art. 17 Rozporządzenia MAR. 

Zwrot dokonanych wpłat na Akcje serii E w przypadku odstąpienia od dokonania przydziału subskrybowanych i opłaconych 

Akcji serii E nastąpi zgodnie z dyspozycją wskazaną przez subskrybenta w formularzu zapisu w terminie 7 dni roboczych 

od dnia opublikowania Raportu Bieżącego o odstąpieniu od dokonania przydziału subskrybowanych i opłaconych Akcji 

serii E. 

5.1.5. Opis możliwości dokonania redukcji zapisów oraz sposób zwrotu nadpłaconych kwot 

Zapisy Podstawowe 

Osobom składającym Zapis Podstawowy na Akcje serii E w wykonaniu Prawa Poboru, przydzielona zostanie liczba Akcji 

serii E wynikająca z treści zapisu pod następującymi warunkami: 

 złożenia zapisu na liczbę Akcji serii E zgodnie z zapisami Prospektu oraz 

 opłacenia Akcji serii E będących przedmiotem zapisu zgodnie z odpowiednimi zapisami Prospektu. 

W przypadku Zapisów Podstawowych składanych w ramach wykonania Prawa Poboru nadpłaty nie wystąpią. 

Zapisy Dodatkowe 

Jeżeli nie wszystkie osoby uprawnione wykonają Prawo Poboru to niesubskrybowane Akcje serii E zostaną przeznaczone 

na realizację Zapisów Dodatkowych złożonych przez osoby posiadające Akcje Istniejące Spółki w dniu ustalenia Prawa 

Poboru.  

W przypadku, gdy Zapisy Dodatkowe nie przewyższą liczby Akcji serii E nieobjętych Zapisami Podstawowymi, przydział 

Akcji nastąpi w liczbie określonej Zapisami Dodatkowymi. W każdym wypadku na żaden Zapis Dodatkowy nie zostanie 

dokonany przydział większej liczby Akcji serii E aniżeli objęta tym zapisem. 

Jeżeli Zapisy Dodatkowe opiewać będą na większą liczbę Akcji serii E niż pozostająca do objęcia, zostanie dokonana 
redukcja Zapisów Dodatkowych proporcjonalna do wielkości takich zapisów.  

W przypadku powstania w wyniku redukcji części ułamkowych, Akcje serii E zostaną przydzielone osobom, które złożyły 

Zapisy Dodatkowe opiewające na największą liczbę Akcji.  Akcje będą przydzielane uprawnionym kolejno, począwszy od 

uprawnionych, których zapisy opiewają na największą liczbę akcji, po jednej akcji, aż do przydzielenia wszystkich akcji 

pozostałych w wyniku nie przydzielenia ułamkowych części akcji. W razie niemożności zastosowania powyższych 

kryteriów, w szczególności, gdy Zapisy Dodatkowe opiewają na tę samą liczbę akcji, wówczas Akcje serii E zostaną 

przydzielone losowo. 

W przypadku przydzielenia mniejszej liczby Akcji serii E niż wynikało to z Zapisu Dodatkowego, bądź złożenia przez 

inwestora nieważnego zapisu, jak również w przypadku wystąpienia innej przyczyny powodującej konieczność zwrotu 

części lub całości wpłaconej kwoty, wpłacona kwota zostanie zwrócona na rachunek inwestycyjny, z którego został 

dokonany zapis w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania przydziału. Zwrot wpłaconych kwot zostanie dokonany bez 

odsetek i odszkodowań. 

Akcje Oferowane nieobjęte przez inwestorów w ramach Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych Zarząd może 

przydzielić podmiotom, które złożą zapisy w odpowiedzi na zaproszenie Oferującego działającego w imieniu i w 
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porozumieniu z Emitentem. Akcje na zaproszenie Zarządu Spółki obejmowane będą po cenie nie niższej niż Cena 

Emisyjna Akcji serii E w ramach wykonania Prawa Poboru. 

Zarząd Emitenta przydzieli Akcje serii E nieobjęte w ramach wykonania Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych w liczbie 

akcji zgodnej z liczbą wskazaną w zaproszeniu do złożenia zapisu. W przypadku złożenia zapisu na większą liczbę akcji 

niż liczba akcji wskazana w zaproszeniu, zapis taki będzie traktowany jak zapis na liczbę akcji wskazana w zaproszeniu. 

Jeżeli jednak subskrybent opłaci większą liczbę akcji niż wskazana w wystosowanym do niego przez Zarząd Spółki 

zaproszeniu, nadpłacone kwoty zostaną mu zwrócone w terminie 7 dni roboczych od dokonania przydziału Akcji, na 

rachunki bankowe lub inwestycyjne wskazane na formularzach zapisu. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek 

odszkodowań lub odsetek. 

5.1.6. Minimalna lub maksymalna wielkość zapisu 

Zapis Podstawowy na Akcje serii E w wykonaniu Prawa Poboru może zostać złożony na minimum 1 Akcję serii E oraz nie 

może być większy od liczby wynikającej z posiadanych Jednostkowych Praw Poboru w momencie składania zapisu.  

 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu liczba wszystkich Akcji Istniejących wynosi 28.260.605 (stanowią to akcje serii A, C, D 

oraz F). Biorąc pod uwagę fakt, że w dniu 19 kwietnia 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta zrezygnowała z uprawnienia do 

określenia ostatecznej sumy o jaką kapitał zakładowy ma zostać podwyższony – w drodze oferty publicznej jest 

oferowanych 10.000.000 akcji serii E. 

 

W związku z powyższym liczba Akcji serii E do jakiej uprawniać będzie każde Jednostkowe Prawo Poboru (dalej „JPP”)  

wynosi na dzień zatwierdzenia Prospektu 0,3538494664, co oznacza, że 2,82606050 jednostkowych praw poboru 

uprawnia do objęcia 1 Akcji Oferowanej. 

Oznacza to, że w celu złożenia zapisu na jedną Akcję serii E w wykonaniu Prawa Poboru konieczne będzie posiadanie co 

najmniej 3 Jednostkowych Praw Poboru, Zapisy Podstawowe przekraczające maksymalny limit będą traktowane jak zapisy 

na dopuszczalną liczbę Akcji serii E. 

W przypadku Zapisów Dodatkowych składanych w ramach wykonywania Prawa Poboru minimalna liczba 

subskrybowanych Akcji serii E została określona na co najmniej 1 Akcję serii E, a liczbę maksymalną stanowi wielkość 

emisji, która wynosi do 10.000.000 Akcji serii E. Zapis Dodatkowy na większą liczbę Akcji serii E będzie traktowany jak 

zapis na maksymalną dopuszczalną liczbę Akcji serii E.  

W przypadku zapisów składanych na Akcje serii E na zaproszenie Zarządu (nieobjęte w ramach wykonania Prawa Poboru 

i Zapisów Dodatkowych), inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 Akcję serii E i nie więcej niż liczba akcji wskazana 

w zaproszeniu do złożenia zapisu wystosowanym przez Zarząd Spółki. W przypadku złożenia zapisu na większą liczbę 

akcji niż liczba akcji wskazana w zaproszeniu, zapis taki będzie traktowany jak zapis na liczbę Akcji serii E wskazana w 

zaproszeniu. 

5.1.7. Termin, w którym możliwe jest wycofanie zapisu 

W przypadku, gdy po rozpoczęciu Publicznej Oferty zostanie udostępniony Aneks dotyczący istotnych błędów w treści 

Prospektu emisyjnego lub znaczących czynników mogących wpłynąć na ocenę oferowanych Akcji serii E, zaistniałych 

przed dokonaniem przydziału Akcji serii E, o których Spółka powzięła wiadomość przed tym przydziałem, inwestor, który 

złożył zapis na akcje przed udostępnieniem aneksu może wycofać zapis, składając w jednym z punktów obsługi klienta 

firmy inwestycyjnej oferującej dane akcje oświadczenie na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia 

Aneksu. 

Tym samym Spółka obowiązana jest do odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji serii E w celu umożliwienia 

inwestorowi uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu. Inwestor, któremu nie przydzielono Akcji serii E, 

przestaje być związany zapisem z chwilą dokonania przydziału Akcji serii E. 

5.1.8. Sposób i terminy przewidziane na wnoszenie wpłat na akcje oraz dostarczenie akcji 

5.1.8.1. Zasady dokonywania wpłat 

Zwraca się uwagę inwestorów, iż ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność z tytułu wniesienia wpłat na Akcje serii E.  

Wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu. Opłacenie Akcji serii E następuje wyłącznie w walucie polskiej. 
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Niedokonanie pełnej wpłaty na Akcje Oferowane skutkuje brakiem możliwości złożenia zapisu, a w razie jego złożenia, 
bezskutecznością takiego zapisu w zakresie Akcji Oferowanych, na jakich pełne opłacenie nie wystarczyła dokonana 
wpłata po odjęciu ewentualnych opłat i prowizji. 

Zgodnie z uchwałą nr 4/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 30 czerwca 1998 r. (Dziennik Urzędowy NBP nr 18/98), 

dane osób, dokonujących wpłat gotówkowych, których równowartość przekracza 10 tys. EURO podlegają wpisowi do 

ewidencji. Zgodnie z art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego, bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej 

działalności dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

Karny (Dz. U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.). Zgodnie z art. 108 zd. 1 Prawa Bankowego bank nie ponosi odpowiedzialności 

za szkodę, która może wyniknąć z wykonywania w dobrej wierze obowiązków określonych w art. 106 ust. 1 Prawa 

Bankowego. 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości 

majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu 

(Dz. U. z 2003 nr 153, poz. 1505, z późń. zm.) dom maklerski i bank mają obowiązek rejestracji transakcji, której 

równowartość przekracza 15.000 EURO (również, gdy jest ona przeprowadzana w drodze więcej niż jednej operacji, 

których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane) oraz transakcji, których okoliczności wskazują, że środki 

mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, bez względu na wartość transakcji i jej charakter. Ponadto dom 

maklerski i bank są zobowiązane zawiadomić Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o transakcjach, co do których 

zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mają one związek z popełnionym przestępstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy 

z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. nr 88, poz. 553, z późn. zmianami). 

Opłacenie Zapisów Podstawowych oraz Zapisów Dodatkowych 

Zapisy na Akcje Oferowane w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisy Dodatkowe powinny zostać opłacone w kwocie 

wynikającej z iloczynu liczby Akcji Oferowanych objętych danym zapisem i Ceny Emisyjnej powiększonej o ewentualne 

opłaty i prowizje biur maklerskich lub banków przyjmujących zapisy. Powinno to nastąpić najpóźniej wraz z dokonaniem 

zapisu. 

Wpłata na Akcje Oferowane powinna zostać dokonana w środkach pieniężnych, w walucie polskiej, w sposób akceptowany 

przez dom maklerski lub bank prowadzący rachunki papierów wartościowych przyjmujący zapis.  

W przypadku wpłaty na Akcje Oferowane przelewem (jeżeli taki sposób dokonania wpłaty na Akcje Oferowane jest 

akceptowany przez dany dom maklerski lub bank prowadzący rachunki papierów wartościowych) za termin dokonania 

wpłaty przyjmuje się datę wpływu pełnej kwoty środków pieniężnych na właściwy rachunek domu maklerskiego lub banku 

(między innymi banku powierniczego) prowadzącego rachunki papierów wartościowych przyjmującego zapis. 

Osoby zamierzające dokonać wpłaty na Akcje Oferowane przelewem powinny skontaktować się z domem maklerskim lub 

bankiem prowadzącym rachunki papierów wartościowych, w którym zamierzają złożyć zapis, w celu ustalenia numeru 

właściwego rachunku bankowego. Zwraca się uwagę takim subskrybentom, że ponoszą oni wyłączne ryzyko związane z 

terminami realizacji przelewów dokonywanych w celu opłacenia zapisu. 

Niezależnie od powyższych postanowień w przypadku osób uprawnionych posiadających Jednostkowe Prawa Poboru 

zapisane na rachunkach prowadzonych przez banki powiernicze, zapisy na Akcje Oferowane powinny być opłacone 

zgodnie z zasadami banku powiernika.  

W przypadku osób uprawnionych posiadających Jednostkowe Prawa Poboru zapisane na rachunkach zbiorczych zapisy 

na Akcje Oferowane powinny być opłacone zgodnie z zasadami obowiązującymi w podmiocie prowadzącym rachunek 

zbiorczy. 

Opłacenie zapisów na Akcje serii E objęte w ramach zapisów na zaproszenie Zarządu 

W przypadku zapisów składanych przez inwestorów wskazanych przez Zarząd Spółki, inwestorzy dokonują wpłat na Akcje 

serii E na rachunek Oferującego: 

Bank Ochrony Środowiska S.A. 2 Oddział w Warszawie 

55 1540 1157 2115 6610 4333 0011 

z podanym w tytule wpłaty:  

dla osób fizycznych - numerem PESEL, imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem: „wpłata na akcje Spółki Radpol S.A. ” 

dla pozostałych - nazwą Subskrybenta oraz dopiskiem: „wpłata na akcje Spółki Radpol S.A. ” 

Wpłata na Akcje serii E musi wpłynąć na rachunek Oferującego najpóźniej w chwili składania zapisu. Za termin dokonania 

wpłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych.  
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Oznacza to, iż inwestor, w szczególności w przypadku wpłaty przelewem lub wpłat przy wykorzystaniu kredytów 

bankowych na zapisy, musi dokonać wpłaty ze stosownym wyprzedzeniem, uwzględniającym czas dokonania przelewu, 

realizacji kredytu lub wykonania innych podobnych czynności. Zaleca się, aby inwestor zasięgnął informacji w zakresie 

czasu trwania określonych czynności w obsługującej go instytucji finansowej i podjął właściwe czynności uwzględniając 

czas ich wykonania.  

5.1.8.2. Dostarczenie akcji 

Niezwłocznie po dokonaniu przez Spółkę przydziału Akcji serii E, Zarząd podejmie działania mające na celu 

zarejestrowanie Praw do Akcji na rachunkach inwestycyjnych osób, którym przydzielono akcje. Następnie po 

zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy emisji Akcji serii E, Spółka podejmie działania mające na celu zarejestrowanie tych 

Akcji w KDPW. 

Wykonanie Praw do Akcji serii E polegać będzie na zapisaniu na rachunkach inwestorów Akcji serii E. Za każde Prawo do 

Akcji serii E znajdujące się na rachunku inwestora zostanie zapisana odpowiednio jedna Akcja serii E, co spowoduje 

wygaśnięcie Prawa do Akcji serii E. 

5.1.9. Opis sposobu podania wyników oferty do publicznej wiadomości 

Szczegółowe wyniki Oferty Publicznej zostaną podane przez Emitenta w trybie Raportu Bieżącego w terminie 14 dni od 
jej zakończenia. 

Emisja Akcji serii E nie dojdzie do skutku, jeżeli: 

- do dnia zamknięcia subskrypcji w terminach określonych w Prospekcie nie zostanie objęta zapisem i należycie 

opłacona przynajmniej jedna Akcja serii E, lub 

- Zarząd Emitenta nie złoży na podstawie art. 310 KSH, w związku z art. 431 § 7 KSH, oświadczenia 

dookreślającego wielkość podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta na podstawie liczby Akcji serii E objętych 

ważnymi zapisami (oświadczenie to powinno określać wysokość kapitału zakładowego po zakończeniu 

subskrypcji Akcji serii E w granicach określonych w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze 

emisji Akcji serii E), lub 

- Zarząd w terminie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia przez KNF niniejszego Prospektu nie zgłosi do Sądu 

Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższonego kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii E, lub 

- Zarząd w terminie jednego miesiąca od daty przydziału Akcji Oferowanych nie zgłosi do Sądu Rejestrowego 

wniosku o zarejestrowanie podwyższonego kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii E, lub 

- uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego odmawiające zarejestrowania podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji Akcji serii E. 

O zaistnieniu powyższych okoliczności i nie dojściu emisji do skutku Spółka poinformuje w sposób, w jaki udostępniony 

został Prospekt, oraz w trybie przekazania równocześnie informacji do KNF i GPW, a następnie do Polskiej Agencji 

Prasowej zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie. 

Wpłacone kwoty zostaną zwrócone bez odsetek i odszkodowań w ciągu 7 dni roboczych od ukazania się ogłoszenia, o 

którym mowa powyżej, w sposób określony przez inwestora w formularzu zapisu. 

W przypadku niedojścia emisji Akcji serii E do skutku po wprowadzeniu Praw do Akcji serii E do obrotu giełdowego Spółka 

wystąpi o zakończenie notowań Praw do Akcji serii E na GPW w dniu podania do publicznej wiadomości informacji o 

niedojściu emisji do skutku. Wówczas zwrot wpłat dokonany zostanie na rzecz posiadaczy Praw do Akcji serii E według 

stanu na dzień poprzedzający dzień wyrejestrowania tych Praw do Akcji z KDPW. Kwota zwracanych wpłat zostanie 

ustalona w ten sposób, ze liczba Praw do Akcji serii E znajdujących się na koncie inwestora zostanie pomnożona przez 

cenę emisyjną Akcji serii E. Zwrot wpłat zostanie dokonany w terminie 7 dni roboczych od ogłoszenia o niedojściu emisji 

do skutku na rachunki inwestycyjne, na których zapisane były PDA. Szczegółowe wyniki Publicznej Oferty Akcji serii E 

zostaną podane w trybie raportu bieżącego w terminie 7 dni roboczych od zakończenia Publicznej Oferty Akcji serii E.  

5.1.10. Procedury związane z wykonaniem praw pierwokupu, zbywalność praw do subskrypcji akcji oraz sposób 

postępowania z Prawami do subskrypcji akcji, które nie zostały wykonane  

Zgodnie z Uchwałą Emisyjną  za każdą jedną Akcję Istniejącą posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru, akcjonariuszowi 

Emitenta przysługuje jedno Jednostkowe Prawo Poboru.  
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Na dzień zatwierdzenia Prospektu liczba wszystkich istniejących Akcji wynosi 28.260.605 (stanowią to akcje serii A, C, D 

oraz F). Biorąc pod uwagę fakt, że w dniu 19 kwietnia 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta zrezygnowała z uprawnienia do 

określenia ostatecznej sumy o jaką kapitał zakładowy ma zostać podwyższony – w drodze oferty publicznej jest 

oferowanych 10.000.000 akcji serii E. 

W związku z powyższym liczba Akcji serii E do jakiej uprawniać będzie każde Jednostkowe Prawo Poboru (dalej „JPP”)  

wynosi na dzień zatwierdzenia Prospektu 0,3538494664, co oznacza, że 2,82606050 jednostkowych praw poboru 

uprawnia do objęcia 1 Akcji Oferowanej. Oznacza to, że w celu złożenia zapisu na jedną Akcję serii E w wykonaniu Prawa 

Poboru konieczne będzie posiadanie co najmniej 3 Jednostkowych Praw Poboru.  

Zarząd Emitent nie przewiduje wystąpienia czynników, które mogłyby zmienić powyższy parytet. 

W terminie składania zapisów osoby uprawnione do subskrybowania Akcji serii E w wykonaniu Prawa Poboru mają prawo 

do złożenia Zapisu Podstawowego. Osoby będące akcjonariuszami Emitenta na koniec Dnia Prawa Poboru mogą w 

terminie jego wykonania dokonać Zapisu Dodatkowego na Akcje serii E, dotyczącego Akcji serii E, które pozostaną 

nieobjęte w przypadku niewykonania Prawa Poboru przez pozostałych akcjonariuszy na podstawie złożonych Zapisów 

Podstawowych. 

Zapis Podstawowy oraz Zapis Dodatkowy powinny zostać złożone na odrębnych formularzach zapisu. 

Jednostkowe Prawa Poboru Akcji serii E są zbywalne. Obrót Jednostkowymi Prawami Poboru Akcji serii E na GPW będzie 

odbywał się na zasadach określonych w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego. Jednostkowe Prawo Poboru 

notowane będzie w systemie notowań, w którym notowane są Akcje Istniejące. Szczegółowy terminarz obrotu 

Jednostkowym Prawem Poboru określi i poda do publicznej wiadomości w drodze komunikatu Zarząd GPW. Jednostką 

transakcyjną będzie jedno Jednostkowe Prawo Poboru przysługujące z jednej Akcji Istniejącej posiadanej w Dniu Prawa 

Poboru (według stanu na koniec Dnia Prawa Poboru).  

Prawa Poboru co do zasady są notowane na GPW po raz ostatni na sesji giełdowej odbywającej się trzeciego dnia 

sesyjnego przed dniem zakończenia przyjmowania Zapisów Podstawowych na Akcje serii E. Okres notowań Praw Poboru 

na GPW nie może być krótszy niż jeden dzień sesyjny. 

Możliwość zbywania Praw Poboru za pośrednictwem GPW przysługuje osobom posiadającym w firmie inwestycyjnej 

otwarty rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Prawa Poboru. 

Niewykonanie Prawa Poboru w terminie jego wykonania, tj. niezłożenie skutecznie zapisu, w tym niedokonanie wpłaty na 

Akcje serii E, wiąże się z wygaśnięciem Prawa Poboru oraz utratą środków finansowych zainwestowanych w nabycie 

Prawa Poboru. 

5.2. Zasady dystrybucji i przydziału 

5.2.1. Rodzaje inwestorów, którym oferowane są akcje 

Osobami uprawnionymi do złożenia Zapisy Podstawowego na Akcje serii E w wykonaniu Prawa Poboru są:  

(i) osoby, które posiadały Akcje Istniejące na koniec Dnia Prawa Poboru i które nie dokonały zbycia 

Jednostkowych Praw Poboru do momentu złożenia zapisu na Akcje Oferowane,  

(ii) osoby, które nabyły Jednostkowe Prawa Poboru i nie dokonały ich zbycia do momentu złożenia zapisu na 

Akcje Oferowane. 

Osoby uprawnione do zapisania się na Akcje Oferowane w wykonaniu Prawa Poboru (Zapisu Podstawowego) mogą złożyć 

zapis maksymalnie na liczbę Akcji Oferowanych wynikającą z posiadanych Jednostkowych Praw Poboru. W przypadku, 

gdy liczba Akcji Oferowanych, co do których danej osobie przysługuje pierwszeństwo ich objęcia na podstawie 

posiadanych przez nią Jednostkowych Praw Poboru, jest liczbą niecałkowitą, osoba ta może zapisać się maksymalnie na 

liczbę Akcji Oferowanych wynikającą z zaokrąglenia liczby Akcji Oferowanych, co do których przysługuje jej pierwszeństwo 

ich objęcia, w dół do najbliższej liczby całkowitej. Niezależnie od tego zaokrąglenia wykorzystane przy takim zapisie każde 

Jednostkowe Prawo Poboru jest uważane za wykonane w całości. 

Ponadto inwestorzy będący akcjonariuszami Spółki w dniu ustalenia Prawa Poboru będą uprawnieni do złożenia Zapisu 

Dodatkowego, w terminie wykonania Prawa Poboru, na maksymalnie 10.000.000 Akcji serii E.  

Zgodnie z art. 436 § 4 KSH, Akcje serii E, które nie zostaną objęte zapisami w trybie realizacji Prawa Poboru (nie zostaną 

objęte Zapisami Podstawowymi i Zapisami Dodatkowymi), zostaną zaoferowane wybranym inwestorom do których Zarząd 

Spółki skieruje imienne zaproszenie do złożenia zapisu.  

Osobami uprawnionymi do nabywania Akcji serii E w ramach zapisów na zaproszenie Zarządu są osoby fizyczne i osoby 

prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, będące zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w 
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rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego, do których zostaną skierowane przez Zarząd imienne zaproszenia do złożenia 

zapisów. Nierezydenci, zamierzający nabyć Akcje serii E winni zapoznać się z odpowiednimi przepisami kraju swego 

pochodzenia. 

Akcje na zaproszenie Zarządu Spółki obejmowane będą w liczbie nie większej niż wskazanej w imiennym zaproszeniu  

oraz po cenie nie niższej niż cena emisyjna Akcji serii E w ramach wykonania Prawa Poboru. 

5.2.2. Zamiary znacznych akcjonariuszy i członków organów zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych 

Emitenta co do uczestniczenia w subskrypcji 

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta, znaczni Akcjonariusze i członkowie organów zarządzających, 

nadzorczych lub administracyjnych Emitenta przewidują uczestnictwo w subskrypcji Akcji serii E, z zastrzeżeniem, iż każda 

z ww. osób nie zamierza objąć więcej 5% Akcji serii E . 

5.2.3. Informacje podawane przed przydziałem 

Przydział Akcji serii E 

Przydział Akcji serii E nastąpi w terminie wskazanym w punkcie 5.1.3.1..Prospektu – Dokument Ofertowy.  

Przydział Akcji serii E nastąpi na podstawie prawidłowo złożonych i opłaconych zapisów. 

Osobom składającym Zapis Podstawowy na Akcje serii E w wykonaniu Prawa Poboru, przydzielona zostanie liczba Akcji 

serii E wynikająca z treści zapisu. 

Jeżeli nie wszystkie osoby uprawnione wykonają Prawo Poboru to niesubskrybowane Akcje serii E zostaną przeznaczone 

na realizację Zapisów Dodatkowych złożonych przez osoby posiadające akcje Spółki w dniu ustalenia Prawa Poboru.  

Przydział Akcji serii E w wykonaniu Zapisów Dodatkowych zostanie dokonany zgodnie z zasadami określonymi  w  

Uchwale Emisyjnej oraz zasadami określonymi w pkt. 5.1.5. Prospektu - Dokument Ofertowy. 

Jeżeli nie wszystkie Akcje zostaną objęte w ramach realizacji Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych, Zarząd będzie 

mógł zaoferować nieobjęte Akcje serii E  wybranym przez siebie inwestorom, kierując do nich, imienne zaproszenia do 

złożenia zapisów na Akcje serii E. W takim przypadku subskrybentowi zostanie przydzielona liczba akcji, na jaką opiewa 

zapis nie większa jednak niż liczba akcji wskazana w zaproszeniu wystosowanym przez Zarząd Spółki. 

Sposób traktowania przy przydziale akcji 

Oferta nie przewiduje preferencji, dla jakichkolwiek inwestorów składających zapis na Akcje serii E. 

Minimalna wielkość pojedynczego przydziału 

Minimalna wielkość pojedynczego przydziału nie została określona. 

Termin zakończenia Publicznej Oferty 

Publiczna oferta Akcji serii E zostanie zamknięta w dniu 08 lipca 2017 r., z zastrzeżeniem zmiany tego terminu zgodnie z 

punktem 5.1.3.1. Prospektu – Dokument Ofertowy. 

Wielokrotne zapisy 

Inwestor ma prawo składać dowolną liczbę Zapisów Podstawowych z zastrzeżeniem, ze suma akcji, na które opiewają 

Zapisy Podstawowe, nie może przekroczyć liczby Akcji serii E wynikającej z posiadanych Jednostkowych Praw Poboru. 

Inwestor ma prawo składać dowolną liczbę Zapisów Dodatkowych z zastrzeżeniem, ze suma akcji, na które opiewają 

Zapisy Dodatkowe nie może przekroczyć łącznie liczby 10.000.000 Akcji serii E. Zapis Dodatkowy na większą liczbę Akcji 

serii E będzie traktowany jak zapis na maksymalną dopuszczalną liczbę Akcji serii E. 

Inwestor ma prawo składać dowolną liczbę zapisów na Akcje serii E nieobjęte w ramach wykonania Prawa Poboru i 

Zapisów Dodatkowych z zastrzeżeniem, ze suma akcji, na które opiewają ww. zapisy nie może przekraczać liczby akcji 

wskazanej w zaproszeniu do złożenia zapisu. W przypadku złożenia zapisu na większą liczbę akcji niż liczba akcji 

wskazana w zaproszeniu, zapis taki będzie traktowany jak zapis na liczbę akcji wskazana w zaproszeniu. 

5.2.4. Procedura zawiadamiania inwestorów o liczbie przydzielonych akcji 

O liczbie przydzielonych Akcji serii E (PDA serii E) inwestorzy będą informowani indywidualnie po skontaktowaniu się z 

podmiotem, za pośrednictwem którego został złożony zapis. Informacja o zaksięgowaniu Akcji serii E (PDA serii E) zostanie 



 

RADPOL S.A. Prospekt Emisyjny 175 

przekazana inwestorowi przez podmiot prowadzący jego rachunek papierów wartościowych, zgodnie z zasadami 

informowania klientów, przyjętymi przez dany podmiot. 

Zaksięgowanie Akcji serii E (PDA serii E) przydzielonych inwestorowi na rachunku papierów wartościowych nastąpi 

niezwłocznie po rejestracji Akcji serii E (PDA serii E) w KDPW. 

W związku z powyższą procedurą każdy z inwestorów będzie miał potencjalnie możliwość uzyskania informacji o liczbie 

przydzielonych mu Akcji serii E (PDA serii E) jeszcze przed rozpoczęciem obrotu Akcjami serii E (PDA serii E), przy czym 

rozpoczęcie obrotu Akcjami serii E (PDA serii E) nie jest w żaden sposób warunkowane stanem wiedzy inwestora na temat 

liczby przydzielonych mu Akcji serii E (PDA serii E). 

5.2.5. Nadprzydział i opcja dodatkowego przydziału typu „green shoe” 

Nie przewiduje się wystąpienia nadprzydziału i opcji dodatkowego przydziału. 

5.3. Cena 

5.3.1. Wskazanie ceny, po której będą oferowane akcje 

Uchwała Emisyjna nie zawiera Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych, z zastrzeżeniem iż łączna cena emisyjna oferowanych 

Akcji serii E nie może być niższa niż 10.000.000,00 zł. 

Na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie w Uchwale Emisyjnej, Rada Nadzorcza ustaliła w 

dniu 27 czerwca 2017 r. Cenę Emisyjna Akcji Oferowanych na poziomie 1,40 zł.  

Spółka nie będzie pobierać żadnych opłat od podmiotów składających zapisy. Kwota wpłacana przez inwestora przy 

składaniu zapisu może zostać jednak powiększona o ewentualną prowizję firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis, zgodnie 

z regulacjami takiej firmy inwestycyjnej. 

Zapisy na Akcje serii E w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisy Dodatkowe powinny zostać opłacone w kwocie wynikającej 

z iloczynu liczby Akcji serii E objętych danym zapisem i ich Ceny Emisyjnej z uwzględnieniem ewentualnych opłat z tytułu 

prowadzenia rachunku papierów wartościowych przez firmę inwestycyjną danego subskrybenta. Złożenie zapisu lub 

objęcie Akcji serii E nie wiąże się z uiszczeniem przez inwestora innych opłat, prowizji lub też podatków. 

Cena emisyjna Akcji Oferowanych nieobjętych zapisami składanymi w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisami 

Dodatkowymi, które zostaną zaoferowane przez Emitenta wybranym podmiotom stosownie do art. 436 § 4 Kodeksu Spółek 

Handlowych, nie może być niższa niż Cena Emisyjna.  

Cena emisyjna Akcji Oferowanych nieobjętych zapisami składanymi w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisami 

Dodatkowymi, o ile będzie wyższa od Ceny Emisyjnej, zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, o którym 

mowa w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w sposób w jaki został udostępniony niniejszy Prospekt oraz w 

drodze raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, najpóźniej przed rozpoczęciem zapisów na 

Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych. 

5.3.2. Zasady podania do publicznej wiadomości ceny akcji w ofercie 

Na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie w Uchwale Emisyjnej, Rada Nadzorcza ustaliła w 

dniu 27 czerwca 2017 r. ostateczna Cenę Emisyjna Akcji Oferowanych na poziomie 1,40 zł. 

Informacja o ostatecznej Cenie Emisyjnej Akcji Oferowanych została opublikowana w niniejszym Prospekcie Emisyjnym 

oraz w drodze raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej w dniu 27 czerwca 2017 r. 

5.3.3. Podstawa ceny emisji w przypadku ograniczenia lub wyłączenia Prawa Poboru 

Publiczna Oferta jest publiczną subskrypcją akcji przez akcjonariuszy, którym służy Prawo Poboru, stosownie do art. 431 

§ 2 pkt 2 KSH. 
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5.3.4. W przypadku gdy występuje lub może występować znacząca rozbieżność pomiędzy ceną papierów 

wartościowych w ofercie publicznej a faktycznymi kosztami gotówkowymi poniesionymi na nabycie papierów 

wartościowych przez członków organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo osoby 

zarządzające wyższego szczebla lub osoby powiązane w transakcjach przeprowadzonych w ciągu ostatniego 

roku, lub też papierów wartościowych, które mają oni prawo nabyć, należy przedstawić porównanie opłat ze strony 

inwestorów w ofercie publicznej oraz efektywnych wpłat gotówkowych dokonanych przez takie osoby. 

Członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo osoby zarządzające wyższego szczebla 

lub osoby powiązane uczestniczyli w transakcjach, w których występuje lub może występować znacząca rozbieżność 

pomiędzy ceną papierów wartościowych w ofercie publicznej, a faktycznymi kosztami gotówkowymi poniesionymi na 

nabycie papierów wartościowych. 

Fulcrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – blisko związany z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Grzegorzem 

Bielowickim w dniu 15-12-2016 r. nabył 420 000 akcji zwykłych na okaziciela Radpol S.A. po cenie 1,80 zł. Zawarcie 

transakcji nastąpiło podczas sesji giełdowej. Spółka powiadomiła rynek o tym fakcie raportem bieżącym nr 27/2016 w dniu 

16 grudnia 2016 r. 

Fulcrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – blisko związany z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Grzegorzem 

Bielowickim w dniu 21-12-2016 r. nabył 350 000 akcji zwykłych na okaziciela Radpol S.A. po cenie 2,00 zł. Zawarcie 

transakcji nastąpiło podczas sesji giełdowej. Spółka powiadomiła rynek o tym fakcie raportem bieżącym nr 28/2016 w dniu 

22 grudnia 2016 r.. 

Fulcrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – blisko związany z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Grzegorzem 

Bielowickim w dniu 27-12-2016 r. nabył 230 000 akcji zwykłych na okaziciela Radpol S.A. po cenie 2,00 zł. Zawarcie 

transakcji nastąpiło podczas sesji giełdowej. Spółka powiadomiła rynek o tym fakcie raportem bieżącym nr 33/2016 w dniu 

29 grudnia 2016 r. 

Z wyjątkiem wymienionych powyżej transakcji w ciągu ostatniego roku nie miały miejsca żadne transakcje lub emisje w 

ramach których akcje Emitenta były przedmiotem nabycia przez członków organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych albo osoby zarządzające wyższego szczebla lub osoby powiązane. Informacje dotyczące papierów 

wartościowych, które takie osoby maja prawo nabyć oraz cena nabycia tych papierów  zostały opisane w pkt. 17.3 Części 

III Dokumentu Rejestracyjnego 

5.4. Plasowanie i gwarantowanie (subemisja) 

5.4.1. Dane na temat koordynatorów całości i poszczególnych części oferty oraz podmiotów zajmujących się 

plasowaniem w różnych krajach, w których ma miejsce oferta 

Podmiotem Oferującym jest: 

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 

ul. Marszałkowska 78/80,  00-517 Warszawa 

5.4.2. Dane na temat agentów ds. płatności i podmiotów świadczących usługi depozytowe 

Nie przewiduje się agentów ds. płatności. Po zatwierdzeniu Prospektu przewiduje się korzystanie z usług Krajowego 

Depozytu Papierów Wartościowych S.A., który na polskim rynku kapitałowym pełni rolę podmiotu świadczącego usługi 

depozytowe.  

5.4.3. Dane na temat podmiotów, które podjęły się gwarantowania emisji oraz podmiotów, które podjęły się 

plasowania oferty 

Nie przewiduje się podpisania umowy o subemisję usługową i inwestycyjną dotyczącą emisji Akcji serii E, w rozumieniu 

Ustawy o Ofercie.  

Zapisy na Akcje serii E w ramach wykonywania Prawa Poboru przyjmowane będą przez podmioty prowadzące 

przedsiębiorstwo maklerskie, w których akcjonariusze Spółki posiadają zdeponowane akcje Spółki. 

Zapisy na Akcje serii E nie objęte w ramach wykonywania Prawa Poboru, składane przez inwestorów wskazanych przez 

Zarząd, przyjmowane będą przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 

Nie istnieje podmiot, który podjął się plasowania emisji Akcji serii E. 
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5.4.4. Data sfinalizowania umowy o gwarantowanie emisji 

Nie dotyczy Emitenta. 

6. Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu i ustalenia dotyczące obrotu 

6.1. Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu, 

z uwzględnieniem ich dystrybucji na rynku regulowanym lub innych rynkach  

Zarząd Emitenta zamierza na podstawie niniejszego Prospektu ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu 

giełdowego na rynku podstawowym: 

- 28.260.605 Praw Poboru z Akcji Notowanych, będących jednostkowymi prawami poboru Akcji zwykłych na 

okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,03 zł każda, 

- do 10.000.000 Praw do Akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,03 zł każda, 

- do 10.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,03 zł każda. 

Prawa Poboru mogą być przedmiotem obrotu na GPW nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu podania przez 

Emitenta do publicznej wiadomości Ceny emisyjnej Akcji serii E i nie wcześniej niż następnego dnia sesyjnego po Dniu 

Ustalenia Prawa Poboru, a po raz ostatni na sesji giełdowej odbywającej się trzeciego dnia sesyjnego przed dniem 

zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje serii E. Jednostką transakcyjną będzie jedno Prawo Poboru. 

Niezwłocznie po przydziale Akcji serii E, Zarząd Emitenta wystąpi z wnioskiem do GPW w sprawie wprowadzenia Praw 

Do Akcji do obrotu na GPW (rynek podstawowy).  Zamiarem Emitenta jest, aby inwestorzy jak najwcześniej mieli możliwość 

obrotu nabytymi PDA oraz Akcjami serii E. W tym celu planowane jest ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie PDA 

do obrotu na GPW niezwłocznie po spełnieniu odpowiednich przesłanek przewidzianych prawem. 

Niezwłocznie po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy emisji Akcji serii E, Spółka podejmie działania mające na celu 

wprowadzenie Akcji serii E do obrotu giełdowego. Termin notowania ww. Akcji na GPW zależy głównie od terminu rejestracji 

sądowej Akcji serii E. Z tego względu Emitent ma ograniczony wpływ na termin notowania Akcji oferowanych na GPW.  

6.2. Wszystkie rynki regulowane lub rynki równoważne, na których zgodnie z wiedzą Emitenta, są dopuszczone 

do obrotu papiery wartościowe tej samej klasy, co papiery wartościowe oferowane lub dopuszczone do obrotu 

Przedmiotem obrotu giełdowego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku 

podstawowym) jest 25 719 752 akcji zwykłych na okaziciela zarejestrowanych pod kodem ISIN PLRDPOL00010. 

Nie są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym inne papiery wartościowe emitowane przez Emitenta. 

6.3. Informacje o ewentualnej subskrypcji prywatnej papierów wartościowych tej samej klasy co papiery 

oferowane w drodze oferty publicznej lub wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym 

W ciągu ostatniego roku obrotowego i do dnia zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Emitent przeprowadził subskrypcję 

prywatną w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych akcji zwykłych na okaziciela serii F (dalej także 

Akcje). Emisja akcji serii F nastąpiła w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr 

4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii F, realizowanej w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia 

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki serii F w całości oraz dematerializacji oraz ubiegania się o 

dopuszczenie akcji nowej emisji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki (o której podjęciu Spółka informowała w raporcie 

bieżącym nr 43/2017 z dnia 21 marca 2017 r.). 

Proces subskrypcji Akcji rozpoczął się 24 marca 2017 r. i zakończył 10 kwietnia 2017 r. Emisja Akcji została 

przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do 

przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, natomiast umowy objęcia Akcji zostały zawarte w dniach 29 

marca – 6 kwietnia 2017 r. 

W ramach subskrypcji  łącznie objęto 2.540.853 Akcje. Akcje zostały objęte po cenie emisyjnej, która wynosiła 2,48 zł za 

jedną Akcję. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 6.301.315,44 zł. 
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6.4. Nazwa i adres podmiotów posiadających wiążące zobowiązanie do działania jako pośrednicy w obrocie na 

rynku wtórnym, zapewniających płynność oraz podstawowe warunki ich zobowiązania 

W dniu 8 marca 2010  r. Emitent zawarł umowę o pełnienie funkcji animatora na GPW w Warszawie S.A. z Trigon Domem 

Maklerskim S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Mogilskiej 65, 31-545 Kraków. 

6.5. Informacje na temat stabilizacji cen w związku z Ofertą 

Emitent nie przewiduje działań stabilizacyjnych, związanych z Ofertą Publiczną Akcji. 

7. Informacje na temat właścicieli papierów wartościowych objętych sprzedażą 

7.1. Dane na temat oferujących akcje do sprzedaży 

Na podstawie niniejszego Prospektu nie są oferowane akcje Emitenta będące w posiadaniu obecnych akcjonariuszy. 

7.2. Liczba i rodzaj akcji oferowanych przez każdego ze sprzedających 

Nie dotyczy. 

7.3. Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up” 

Emitent na Datę Prospektu nie jest stroną żadnych umów typu „lock-up”. 

Według najlepszej wiedzy Emitenta, akcjonariusze Emitenta nie są stroną umów zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up”. 

8. Koszty emisji lub oferty 

Wysokość wpływów netto Emitenta z emisji Akcji Oferowanych będzie uzależniona od łącznej wysokości kosztów 

przeprowadzenia Oferty. Na szacunkową kwotę kosztów emisji Akcji serii E, przy założeniu, że zostaną objęte wszystkie 

Akcje serii E, składają się szacunkowe prowizje i koszty przedstawione w tabeli poniżej.  

Przy założeniu, że zostaną objęte wszystkie Akcje serii E, maksymalną wysokość kosztów oferty objęcia Akcji serii E 

szacuje się na ok. 415 tys. zł. Koszty te mogą ulec zmianie w zależności od finalnie pozyskanych wpływów z emisji Akcji 

serii E. 

Poniżej przedstawiono strukturę szacunkowych kosztów związanych z przeprowadzeniem emisji Akcji serii E Emitenta: 

Szacunkowe koszty emisji Akcji serii E Szacunkowa wartość (tys. 

zł) 

Koszty sporządzenia prospektu z uwzględnieniem kosztów 

doradztwa i oferowania* 
335 

Koszty promocji oferty  40 

Koszty administracyjne, opłaty sądowe i notarialne  40 

Razem 415 

* według przewidywań na Datę Prospektu łączne koszty plasowania nie powinny wynieść więcej niż 5% wartości Akcji Oferowanych 
Źródło: Emitent 

Wszystkie kwoty są podane w wartościach netto. 

Spółka nie będzie pobierać żadnych opłat od podmiotów składających zapisy na Akcje Oferowane. Kwota wpłacana przez 
inwestora przy składaniu zapisu może zostać jednak powiększona o ewentualną prowizję firmy inwestycyjnej przyjmującej 
zapis, zgodnie z regulacjami takiej firmy inwestycyjnej. 

Po przeprowadzeniu Oferty Spółka poda do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego szczegółowe informacje 
na temat wyników Oferty, w tym informacje na temat wartości Oferty (wpływów uzyskanych przez Spółkę z emisji Akcji 
Oferowanych) oraz wysokości kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z Ofertą. 

9. Rozwodnienie 

Na dzień zatwierdzenia prospektu stan akcjonariatu przestawia się następująco: 

Akcjonariusz l. akcji % akcji l. głosów % głosów 

Nationale-Nederlanden 

OFE 
2 978 114 10,54% 2 978 114 10,54% 
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PKO TFI SA 2 953 825 10,45% 2 953 825 10,45% 

Aviva Investors Poland SA 2 472 775 8,75% 2 472 775 8,75% 

OFE Aviva BZ WBK 2 432 763 8,61% 2 432 763 8,61% 

Wysocki Marcin 2 431 572 8,60% 2 431 572 8,60% 

BZ WBK Asset 

Management SA 
2 099 566 7,43% 2 099 566 7,43% 

Allianz Polska OFE 2 057 665 7,28% 2 057 665 7,28% 

Radpol SA 284 610 1,01% 284 610 1,01% 

Pozostali 10 549 715 37,33% 10 549 715 37,33% 

Ogółem 28 260 605 100% 28 260 605 100% 

 

Poniżej zaprezentowano wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą w 

przypadku, gdy dotychczasowi akcjonariusze obejmą skierowaną do nich nową ofertę 

  l. akcji % akcji l. głosów % głosów 

Nationale-Nederlanden 

OFE 
4 031 918 10,54% 4 031 918 10,54% 

PKO TFI SA 3 999 034 10,45% 3 999 034 10,45% 

Aviva Investors Poland 

SA 
3 347 765 8,75% 3 347 765 8,75% 

OFE Aviva BZ WBK 3 293 595 8,61% 3 293 595 8,61% 

Wysocki Marcin 3 291 982 8,60% 3 291 982 8,60% 

BZ WBK Asset 

Management SA 
2 842 496 7,43% 2 842 496 7,43% 

Allianz Polska OFE 2 785 769 7,28% 2 785 769 7,28% 

Radpol SA 284 610 0,74% 284 610 0,74% 

Pozostali 14 383 435 37,59% 14 383 435 37,59% 

Ogółem 38 260 605 100,00% 38 260 605 100,00% 

 

Poniżej zaprezentowano wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą w 

przypadku, gdy dotychczasowi akcjonariusze nie obejmą skierowanej do nich nowej oferty, a wszystkie akcje zostałyby 

objęte przez inwestorów niebędących akcjonariuszami Spółki 

  l. akcji % akcji l. głosów % głosów 

Nationale-Nederlanden 

OFE 
2 978 114 7,78% 2 978 114 7,78% 

PKO TFI SA 2 953 825 7,72% 2 953 825 7,72% 

Aviva Investors Poland 

SA 
2 472 775 6,46% 2 472 775 6,46% 

OFE Aviva BZ WBK 2 432 763 6,36% 2 432 763 6,36% 
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Wysocki Marcin 2 431 572 6,36% 2 431 572 6,36% 

BZ WBK Asset 

Management SA 
2 099 566 5,49% 2 099 566 5,49% 

Allianz Polska OFE 2 057 665 5,38% 2 057 665 5,38% 

0,74%Radpol SA 284 610 0,74% 284 610 26,14% 

Nowi Akcjonariusze serii 

F 
10 000 000 26,14% 10 000 000 26,14% 

Pozostali  10 549 715 27,57% 10 549 715 27,57% 

Ogółem 38 260 605 100,00% 38 260 605 100,00% 

 

10. Informacje dodatkowe 

10.1. Opis zakresu działań doradców związanych z emisją 

Informacje dotyczące doradców związanych z Emisją Akcji oraz opis zakresu ich działań zostały przedstawione w punkcie 
1 Części III oraz punkcie 3.3 Części IV Prospektu Emisyjnego. 

10.2. Wskazanie innych informacji, które zostały zbadane lub przejrzane przez uprawnionych 
biegłych rewidentów, oraz w odniesieniu do których sporządzili oni raport 

W Części IV Prospektu Emisyjnego nie zamieszczono żadnych informacji, które zostały zbadane lub przejrzane przez 
biegłego rewidenta, oraz odnośnie których sporządził on jakikolwiek raport lub opinię. 

10.3. Dane na temat eksperta 

W Części IV Prospektu Emisyjnego nie zostały zamieszczone żadne informacje pochodzących od ekspertów. 

10.4. Potwierdzenie, że informacje uzyskane od osób trzecich zostały dokładnie powtórzone; źródła 
tych informacji 

W Części IV Prospektu Emisyjnego nie zostały zamieszczone żadne informacje pochodzących od osób trzecich. 
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ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1. Definicje i objaśnienia skrótów 

 

Akcje Akcje Istniejące oraz Akcje Oferowane 

Akcje Istniejące Akcje zwykłe na okaziciela Emitenta serii A, C, D, F o wartości nominalnej 0,03 zł 
(3 grosze) każda wyemitowana do Daty Prospektu 

Akcje serii E, Akcje Oferowane Do 10 000 000 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o 
wartości nominalnej 0,03 zł każda, będących przedmiotem Oferty 

Biegły Rewident KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k. 

Cena Emisyjna Cena emisyjna Akcji Oferowanych ustalona przez Radę Nadzorczą w dniu 27 
czerwca 2017 r. na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne 
Zgromadzenie w Uchwale Emisyjnej,  na poziomie 1,40 zł. 
 

Dzień Prawa Poboru 30 czerwca 2017 r. – dzień, według którego określa się akcjonariuszy Radpol 
SA, którym przysługuje Prawo Poboru 

Doradca Prawny prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni 

Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

Dyrektywa 2003/71/WE Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 
r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą 
lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 
2001/34/WE  

Emitent, Radpol S.A., Spółka Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (77-300) przy ul. Batorego 14, 
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000057155 

Giełda, GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna  

Inwestor Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości 
prawnej, będąca zarówno rezydentem, jak i nierezydentem w rozumieniu 
przepisów Prawa Dewizowego uprawniona do składania Zapisów na Akcje 
Oferowane na warunkach określonych w Prospekcie. 

Jednostkowe Prawa Poboru, JPP Jednostkowe prawa poboru akcji serii E Spółki 

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna  

Kodeks Cywilny, KC Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2017 poz. 459, z 
późn. zm.) 

Kodeks Handlowy, KH Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1934 r. 
Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) 

Kodeks postępowania 
administracyjnego, KPA 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. 
Dz.U. Nr 9, poz. 26 z późn. zm.) 

Kodeks Spółek Handlowych, KSH Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016, 
poz.1578, z późn. zm.) 

Kodeks Karny Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

Komunikat Aktualizujący  Komunikat aktualizujący do Prospektu o którym mowa w art. 52 Ustawy o Ofercie 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 

MSSF Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 

NBP Narodowy Bank Polski 

Oferujący Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 



 

RADPOL S.A. Prospekt Emisyjny 182 

PDA, Prawo do Akcji, Prawo do 
Akcji Serii E 

Papier wartościowy w rozumieniu art. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi, z którego wynika prawo do otrzymania Akcji Serii E 

Publiczna Oferta, Oferta Publiczna oferta objęcia Akcji Serii E z prawem poboru 

PLN, zł, złoty Złoty – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 

POK Punkt Obsługi Klienta 

Prawo Bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 
Nr 72, poz. 665, ze zm.) 

Prawo Dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178) 

Prawo Poboru Prawa Poboru Akcji Oferowanych w rozumieniu KSH 

Prospekt, Prospekt Emisyjny Niniejszy prospekt emisyjny, będący jedynym prawnie wiążącym dokumentem 
zawierającym informacje o Emitencie oraz Akcjach Oferowanych, sporządzony 
zgodnie z Rozporządzeniem o Prospekcie  

PSR Polskie Standardy Rachunkowości 

Rada Nadzorcza, Rada Nadzorcza 
Emitenta, Rada Nadzorcza Spółki 

Rada Nadzorcza Radpol S.A. 

Raport Bieżący Raport bieżący Emitenta przekazywany zgodnie z art. 56 Ustawy o Ofercie 

Regulamin Giełdy Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 stycznia 
2006 r., który wszedł w życie z dniem 24 stycznia 2006 r. 

Rozporządzenie MAR Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć 
na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 
2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.) 

Rozporządzenie o Prospekcie  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wdrażające 
Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji 
zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i 
publikacji takich prospektów oraz upowszechniania reklam  

Rozporządzenie o Rynku 
Oficjalnych Notowań 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie 
szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań 
giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na 
tym rynku (Dz. U. z 2010 r. Nr 84 poz. 547). 

Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego 

Statut, Statut Emitenta, Statut 
Spółki 

Statut Radpol S.A. 

Uchwała Emisyjna Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 lutego 
2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji 
w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, 
ustalenia dnia 30 czerwca 2017 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, 
dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, 
praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmiany 
Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego 
statutu Spółki, zmieniona uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki z dnia 21 marca 2017 r. oraz uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2017 r. 

UE Unia Europejska 

Ustawa o KRS Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (jednolity tekst 
Dz. U. z 2001 r. Nr 17 poz. 209 ze zm.) 

u.k.u.r Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz. 
U. z 2016 r., poz. 2052 ze zm.) 

Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem 
Finansowym 

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U.       Nr 

157, poz. 1119)  
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Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem 
Kapitałowym 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (tj. z dnia 22 
lipca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1289, ze zm.) 

Ustawa o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 
2016 r., poz. 1636, 1948 z późn. zm.) 

Ustawa o Ofercie Publicznej Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639, z późn. zm) 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów 

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
Nr 122, poz. 1319, ze zm.) 

Ustawa o Podatku Dochodowym 
od Osób Fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 
jednolity – Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) 

Ustawa o Podatku Dochodowym 
od Osób Prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst 
jednolity – Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze  zm.) 

Ustawa o Podatku od Czynności 
Cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. z 
dnia 3 lutego 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 223, , ze  zm..) 

Ustawa o Rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. z dnia 22 czerwca 2016 r. 
Dz.U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.) 

WZA, Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy, Walne 
Zgromadzenie 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Radpol S.A. 

Zarząd, Zarząd Emitenta, Zarząd 
Spółki 

Zarząd Radpol S.A. 

Zarząd Giełdy Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Zapis Podstawowy Zapis na Akcje serii E dokonywany w wykonaniu prawa poboru, do którego 
uprawniony jest akcjonariusz Emitenta posiadający prawa poboru, który nie 
dokonał zbycia prawa poboru do momentu złożenia zapisu na Akcje serii E oraz 
osoba, która nabyła prawa poboru i nie dokonała ich zbycia do momentu złożenia 
zapisu na Akcje serii E. 

Zapis Dodatkowy Zapis na Akcje serii E nie objęte w ramach Zapisów Podstawowych, do którego 
uprawniona jest osoba będąca akcjonariuszem Emitenta na koniec dnia 
ustalenia prawa poboru 
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Załącznik nr 2. Skróty i określenia techniczne i finansowe 

 

EBIT Ang. Earnings Before Interest and Taxes 

zysk operacyjny, czyli zysk przed odliczeniem odsetek i podatków 

EBITDA Ang. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 

Zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych 
zobowiązań oprocentowanych, podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i 
prawnych (ang. amortization) oraz amortyzacji (deprecjacji) rzeczowych aktywów 
trwałych (ang. depreciation). 

PE Polietylen – polimer etenu: -(CH2-CH2)n- 

Jedno z najczęściej wykorzystywanych na świece tworzyw sztucznych, mające 
zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu i różnych segmentach rynku. 

PP Polipropylen – polimer propenu: -(CH2(CH3)-CH2)n- 

Podobne do polietylenu tworzywo sztuczne, szeroko stosowane w różnych 
gałęziach przemysłu 

PCV (PVC) Polichlorek winylu -  polimer chlorku winylu: -(CH(Cl)-CH2)n- (lub z ang. polivinyl 
chloride PVC) 

Szeroko stosowane tworzywo sztuczne o właściwościach termoplastycznych, 
charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną, jest odporny na działanie 
wielu rozpuszczalników. Stosowane m.in. w produkcji stolarki okiennej, wykładzin 
podłogowych itp. 

SN Sieć średniego napięcia -  sieć elektroenergetyczna, w której napięcie 
elektryczne wynosi od 1 kV do 60 kV. 

NN Sieć niskiego napięcia - lokalna sieć elektroenergetyczna tzw. „niskiego napięcia“, 
tzn. doprowadzona bezpośrednio do odbiorców indywidualnych dostarcza prąd 
przemienny o częstotliwości 50 Hz, pod napięciem fazowym 230 V. 

kV 1 kilovolt - 1000 voltów - jednostka potencjału elektrycznego, napięcia 
elektrycznego i siły elektromotorycznej, używana w układach jednostek miar SI, 
oznaczana symbolem V. 

MPa 1 megapaskal – 1 milion paskali -  jednostka ciśnienia (także naprężenia) w 
układzie SI, oznaczana symbolem Pa 

MW 1 megawat – 1 milion watów -  jednostka mocy lub strumienia energii w 
układzie SI, oznaczana symbolem W 

IRS Ang. interest rate swap, IRS   

Instrument finansowy - kontrakt wymiany płatności odsetkowych. Swap stopy 
procentowej jest umową pomiędzy dwiema stronami, na podstawie której strony 
wypłacają sobie wzajemnie (w określonych odstępach czasu w trakcie trwania 
kontraktu) odsetki od umownego nominału kontraktu, naliczane według odmiennej 
stopy procentowej. 

ERP Ang.  enterprise resource planning 

System informatyczny służący wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub 
współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez 
gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych 
danych. 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tworzywa_termoplastyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sie%C4%87_elektroenergetyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Napi%C4%99cie_elektryczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Napi%C4%99cie_elektryczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Herc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Napi%C4%99cie_fazowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Potencja%C5%82_elektryczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Napi%C4%99cie_elektryczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Napi%C4%99cie_elektryczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Si%C5%82a_elektromotoryczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_SI
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C5%9Bnienie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Napr%C4%99%C5%BCenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_SI
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jednostka_miary
https://pl.wikipedia.org/wiki/Moc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_(fizyka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_SI
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Załącznik nr 3. Uchwała w sprawie emisji akcji Serii E  
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Załącznik nr 4. Formularz zapisu na Akcje w ramach Prawa Poboru 

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII E 
SPÓŁKI RADPOL S.A. 

Niniejszy dokument stanowi zapis na Akcje zwykłe na okaziciela serii E spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie  o wartości 
nominalnej 0,03 zł każda, oferowane  w ramach przysługującego akcjonariuszom prawa poboru. Akcje serii E emitowane są na 
mocy Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL SA  z dnia 7 lutego 2017 roku, zmienionej Uchwałą nr 5 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL SA z dnia 21 marca 2017 roku oraz uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2017 r. Akcje serii E przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w Prospekcie 
Emisyjnym i niniejszym formularzu zapisu. 

  ZAPIS PODSTAWOWY*                      ZAPIS DODATKOWY* 

1. Imię i nazwisko (nazwa firmy osoby prawnej): ....................................................................................................... 

2. Miejsce zamieszkania (siedziba osoby prawnej). Kod pocztowy: ........... Miejscowość: ........................................ 

 Ulica: ......................................................................................................Numer domu: ......... Nr mieszkania:......... 

3. PESEL, REGON (lub inny numer identyfikacyjny): ................................................................................................. 

4. Adres do korespondencji (telefon kontaktowy): ............................................................................................ 

5. Osoby zagraniczne: numer paszportu, numer właściwego rejestru dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych 
nie posiadających osobowości prawnej: .......................................................................................... 

6. Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej: ................................................................................... 

7. Status dewizowy:*                     □ rezydent                           □ nierezydent 

8. Liczba posiadanych praw poboru w chwili składania zapisu: ............................................................... sztuk 

(słownie: …………………………………………………………………………...........................……………………....…) 

9. Liczba posiadanych praw poboru wykorzystanych do złożenia zapisu: ............................................... sztuk 

(słownie: …………………………………………………………………………...........................……………………....…) 

10. Cena emisyjna Akcji serii E wynosi  - 1,40 zł (słownie: jeden złoty i 40/100) 

11. Liczba subskrybowanych Akcji serii E: ........................ (słownie: ……………………………......................................) 

12. Kwota wpłaty na Akcje serii E: .................................zł (słownie:...................................................................................) 

13. Forma wpłaty na Akcje:.................................................................................................................................... 

14. Akcje serii E zostaną zdeponowane na rachunku papierów wartościowych, z którego wykonane zostanie prawo 
poboru. 

Uwaga: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych inwestora lub sposobu zwrotu 
wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek 
odsetek i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi inwestor  

Oświadczenie Subskrybenta: Ja niżej podpisany, oświadczam, że: 

- zapoznałem się z treścią Prospektu Emisyjnego i akceptuję brzmienie Statutu Spółki oraz warunki Publicznej Oferty Akcji serii 

E, 

- zgadzam się na przydzielenie mi Akcji serii E zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie, 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Publicznej Oferty Akcji 

serii E, przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz, że 

dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie. 

- wyrażam zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych oraz informacji związanych z 

dokonanym przeze mnie zapisem na Akcje serii E przez dom maklerski przyjmujący zapis, Oferującego i Emitenta, w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji serii E oraz, że upoważniam te podmioty do otrzymania tych informacji. 

............................................................... ....................................................................... 

(data i podpis inwestora) (data przyjęcia zapisu, podpis i pieczęć przyjmującego zapis, 
pieczęć adresowa domu maklerskiego) 

Adres podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Oferowane:  

*) właściwe zaznaczyć „x” 
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Załącznik nr 5. Formularz zapisu na Akcje  - zapis na zaproszenie Zarządu 

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII E 
SPÓŁKI RADPOL S.A. 

Niniejszy dokument stanowi zapis na Akcje zwykłe na okaziciela serii E spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie  o wartości 
nominalnej 0,03 zł każda, oferowane  w ramach przysługującego akcjonariuszom prawa poboru. Akcje serii E emitowane są na 
mocy Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL SA  z dnia 7 lutego 2017 roku, zmienionej Uchwałą nr 5 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL SA z dnia 21 marca 2017 roku  oraz uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2017 r. Akcje serii E przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w Prospekcie 
Emisyjnym i niniejszym formularzu zapisu. 

  ZAPIS NA ZAPROSZENIE 

1. Imię i nazwisko (nazwa firmy osoby prawnej): ....................................................................................................... 

2. Miejsce zamieszkania (siedziba osoby prawnej). Kod pocztowy: ........... Miejscowość: ........................................ 

 Ulica: ....................................................................................................... Numer domu: ......... Nr mieszkania:......... 

3. PESEL, REGON (lub inny numer identyfikacyjny): ................................................................................................. 

4. Adres do korespondencji (telefon kontaktowy): ...................................................................................................... 

5. Osoby zagraniczne: numer paszportu, numer właściwego rejestru dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie 
posiadających osobowości prawnej: .......................................................................................... 

6. Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej: ................................................................................... 

7. Status dewizowy:*                      □ rezydent                            □ nierezydent 

8. Cena emisyjna Akcji serii E wynosi  _____ zł (słownie: ________________ złoty) 

9. Liczba subskrybowanych Akcji serii E: ........................ (słownie: ……………………………................................) 

10. Kwota wpłaty na Akcje serii E: .................................zł (słownie: ....................................................................) 

11. Forma wpłaty na Akcje: przelew na rachunek Oferującego  nr 55 1540 1157 2115 6610 4333 0011  
                                                  prowadzony przez Bank Ochrony Środowiska S.A. 2 Oddział w Warszawie 

Uwaga: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych inwestora lub sposobu zwrotu 
wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek 
odsetek i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi inwestor  

Oświadczenie Subskrybenta: Ja niżej podpisany, oświadczam, że: 
- zapoznałem się z treścią Prospektu Emisyjnego i akceptuję brzmienie Statutu Spółki oraz warunki Publicznej Oferty 

Akcji serii E, 

- zgadzam się na przydzielenie mi Akcji serii E zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie, 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Publicznej Oferty 

Akcji serii E, przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich 

poprawiania oraz, że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie. 

- wyrażam zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych oraz informacji 

związanych z dokonanym przeze mnie zapisem na Akcje serii E przez Oferującego i Emitenta, w zakresie niezbędnym 

do przeprowadzenia emisji Akcji serii E oraz podmiotowi prowadzącemu mój rachunek inwestycyjny, na którym 

zgodnie z moją dyspozycją mają zostać zdeponowane objęte Akcje serii E oraz, że upoważniam te podmioty do 

otrzymania powyżej wskazanych informacji. 

Dyspozycja Deponowania Akcji serii E spółki RADPOL S.A. 

Proszę o zdeponowanie na rachunku papierów wartościowych nr: 
.............………………………........................................................................................................................................ 

prowadzonym w domu maklerskim (pełna nazwa i kod domu maklerskiego): 

……………………………………………………………………………………………………………………...................... 

wszystkich przydzielonych mi Akcji serii E Spółki RADPOL S.A.  

Oświadczenie: Ja niżej podpisany, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania POK, w którym dokonałem zapisu na 
Akcje serii E Spółki RADPOL S.A., o wszelkich zmianach dotyczących numeru wyżej wymienionego rachunku papierów 
wartościowych lub podmiotu prowadzącego rachunek oraz stwierdzam nieodwołalność niniejszej dyspozycji. 

............................................................... ....................................................................... 

(data i podpis inwestora) (data przyjęcia zapisu, podpis i pieczęć przyjmującego zapis, 
pieczęć adresowa domu maklerskiego) 
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Załącznik nr 6. Lista Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BOS SA   

Lp. NAZWA POK Miasto Kod Ulica Telefon 

1 Białystok 15-282 Piękna 1 (85) 744-10-44 

2 Bielsko-Biała – AFI* 43-300 Cyniarska 36 (33) 812 33 89 

3 Częstochowa 42-200 Al. NMP 2 
(34) 361 00 03, 

 361 00 59 

4 Gdańsk 80-824 
Podwale Przedmiejskie 

30 
(58) 320 88 48 

5 Katowice 40-048 Kościuszki 43 (32) 606-76-20 

6 Kielce 25-102 Warszawska 31 (041) 344 45 25 

7 Koszalin – AFI* 75-950 1 Maja 18/9 (94) 346-51-31 

8 Kraków 31-068 Stradomska 5a/10 (12) 433-71-40 

9 Łódź 90-368 Piotrkowska 166/168 (42) 636-00-05 

10 Olsztyn – AFI* 10-539 Dąbrowszczaków 8/9 (89) 527 28 82 

11 Poznań 60-523 Dąbrowskiego 79A 
(61) 841-14-12 
 (61) 847-91-16 

12 Rzeszów 35-017 S. Moniszki 8 (17) 850 84 86 

13 Szczecin 70-415 
Al. Papieża J. Pawła II 

6 
(91) 434-44-30 

14 Warszawa 00-517 Marszałkowska 78/80 (22) 5043-300 

15 Wrocław 50-107 Sukiennice 6 (71) 344-82-02 
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Załącznik nr 7. Statut Spółki 

 
 

STATUT  
RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA 

 
 

I.  POSTANOWIENIA  OGÓLNE 
Artykuł 1. 

1. Spółka działa pod firmą „RADPOL” Spółka Akcyjna.  ----------------- --------------------------------- 
2. Spółka może używać skrótu „RADPOL” S.A. ------------------------------------------- 
3. Siedzibą Spółki jest Człuchów. ------------------------------------------------------------------------------- 
4. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.  ------------- --------------------- 
5. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, przystępować do innych spółek i 

uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą. ----------------- 
6. Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.  ---------------- -------------------------------------------------- 
 

II.  PRZEDMIOT  DZIAŁALNOŚCI  SPÓŁKI 
 

Artykuł 2. 
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:  -------------------------- ---------------------------------------- 
(Klasyfikacja wg PKD)  -------------- -------------------------------------------------------------------------- 
1) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 20, ---------- ------------------------------------ 
2) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych 22.2,  --------- ---------------------------------------- 
3) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy 22.19,  --------------------------------------------------- 
4) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali 24.20.Z,------------- 
5) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych 25.1,  --------- ----------------------------- 
6) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, obróbka mechaniczna elementów metalowych 

25.6,  ----------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- 
7) Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego 

przeznaczenia 25.7,  ----------------------- -------------------------------------------------------------- 
8) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych 25.9,  -------- ------------------------ 
9) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych 26.1,-------- --------------- 
10) Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego 27.3, --- 
11) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego 27.40.Z, ------------------------ 
12) Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia 28.1, ------------------------------------ 
13) Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych 28.24.Z, ------------------------------ 
14) Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych 28.4, ---------------------------------- 
15) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia 28.9, ------------------ 
16) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep 29.20.Z, --------------- 
17) Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych 29.31.Z,------ 
18) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 32.99.Z, ---- 
19) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 33.11.Z, --------------- 
20) Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z, ---------------------------------------------- 
21) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.13.Z,--------- 
22) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z, -------------------------- 
23) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia 33.19.Z, ------------- 
24) Instalowanie maszyn przemysłowych,  sprzętu i wyposażenia 33.20.Z, ---------- 
25) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.21.Z, ----------------- 
26) Odzysk surowców 38.3, ------------------------------------------------------------------ 
27) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 41.10.Z, ------------- 
28) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 42,------------ 
29)   Roboty budowlane specjalistyczne 43, ----------------------------------------------- 
30) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z, -------------- 
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31) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 46.73.Z, ------- 
32) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.1,------ 
33) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa 45, ---------- 
34) Magazynowanie i przechowywanie towarów 52.10, --------------------------------- 
35) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.Z, ------------------ 
36) Przeładunek towarów 52.24, ------------------------------------------------------------ 
37) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z, ------------ 
38) Działalność pozostałych agencji transportowych 52.29.C, ------------------------- 
39) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz 

działalność powiązana 62.0, ------------------------------------------- 
40) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; 

działalność portali internetowych 63.1, ------------------------- 
41) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 

63.99.Z, ---------------------------------------------------------------- 
42) Działalność holdingów finansowych 64.20.Z, ---------------------------------------- 
43) Leasing finansowy 64.91.Z, ------------------------------------------------------------- 
44) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 68, -------------------------- 
45) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe 69,------ 
46) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem 70, ------------ 
47) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z, ------------------ 
48) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 46,  
49) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 

technicznych 72.19.Z,--------------------------------------------------- 
50) Reklama 73.1, ----------------------------------------------------------------------------- 
51) Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z, -------------------------------------------- 
52) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 74, -------------------- 
53) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami 47,------------ 
54) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy 71,------------ 
55) Wynajem i dzierżawa 77, ---------------------------------------------------------------- 
56) Naprawa i konserwacja komputerów  i artykułów użytku osobistego i domowego 95,-------------- 
57) Działalność związana z zatrudnieniem 78, -------------------------------------------- 
58) Sprzątanie obiektów 81.2, --------------------------------------------------------------- 
59) Działalność związana z administracyjną, obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca 

prowadzenie działalności gospodarczej 82, ---------------------------- 
60) Produkcja opakowań drewnianych 16.24.Z, ------------------------------------------ 
61) Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych 23.43.Z, --------------- 
62) Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych 23.44.Z,- --------- 
63) Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych 23.49.Z, --------------------------- 
64) Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków 

czyszczących 46.44.Z, ----------------------------------------------------------- 
65) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 46.49.Z,-- --------- 
66) Transport drogowy towarów 49.41.Z,-------------------------------------------------- 
67) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z. -------------------- 
68) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 23.61.Z,  ------------------------------ 

69) Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 23.63.Z,  --------- --------------------------------- 

70) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych 35.30.Z,  ------------------------- ----------------------------------------------------------- 

71) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 37.00.Z,  --------- --------------------------------------- 

72) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z,  --------- 
73) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z, --------------- 

74) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z,-  

75) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 25.11.Z,  --------- ------------------------------- 

76) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z,  ------- --------------------------- 

77) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z,  -------- --------------------------------------- 
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78) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 
47.99.Z,---------------------------------------------------------------------------- 
79) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowana28.29.Z,---------------------------------------------------------------------- 
80) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa 80.20.Z,-- 
81) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych 64.30.Z,----- 
82) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 64.99.Z.---------------------------- 
 
2. Zmiana przedmiotu działalności spółki następuje bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta 

będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej 
połowę kapitału zakładowego. -------------------------- 

 
III.  KAPITAŁ  SPÓŁKI 

 
Artykuł 3. 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 847.818,18 zł (słownie: osiemset czterdzieści 
siedem tysięcy osiemset osiemnaście złotych i osiemnaście groszy) i nie więcej niż 1.147.818,15 
zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści siedem tysięcy osiemset osiemnaście złotych i 
piętnaście groszy) i dzieli się na nie mniej niż 28.260.606 (słownie: dwadzieścia osiem milionów 
dwieście sześćdziesiąt tysięcy sześćset sześć) i nie więcej niż 38.260.605 (słownie: trzydzieści 
osiem milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy sześćset pięć) akcji, o wartości nominalnej 0,03 
zł (słownie: trzy grosze) każda, w tym:------------------------------------------------------- 
1) 23.450.726 (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia 

sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda,-
-------------------------------------------------------------- 

2) 529.548  (pięćset  dwadzieścia  dziewięć  tysięcy pięćset  czterdzieści  osiem)  akcji  zwykłych  
na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda,---------------------------
------------------------------------------------------------ 

3) 1.739.478 (jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt 
osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) 
każda,------------------------------------------------- 

4) nie mniej niż 1 (jedną) oraz nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na 
okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda,--------------------------------
------------------------------------------------------- 

5) 2.540.853 (dwa miliony pięćset czterdzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe 
na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda;----------------------------
----------------------------------------------------------- 

przy czym na podstawie złożonego w dniu 10 kwietnia 2017 r. przez Zarząd Spółki oświadczenia 
o dookreśleniu kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii 
F wysokość kapitału zakładowego Spółki została określona na kwotę 847.818,15 zł (słownie: 
osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset osiemnaście złotych i piętnaście groszy), 
przy czym tak określona kwota kapitału zakładowego nie obejmuje wartości dokonanego na 
podstawie uchwały nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 
akcji w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ustalenia 
dnia 12 czerwca 2017 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz 
ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji 
do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A., zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu 
jednolitego statutu Spółki, zmienioną następnie uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2017 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
poprzez emisję opisanych w punkcie 4) powyżej nie mniej niż 1 (jeden) oraz nie więcej niż 
10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E.-------------------------------------
----- 

2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości. -------------- ---------------------------------------------- 
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Artykuł 3 a. 

Skreślony. 
 

Artykuł 4. 
1. Spółka może emitować wyłącznie akcje na okaziciela. Wyłączona jest możliwość konwersji akcji 

na okaziciela na akcje imienne.--------------------------------------- --- 
2. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę za 

wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne). Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa 
każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. ---------- 

 
Artykuł 5. 

Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi wymaga zgody Rady Nadzorczej.----------
------------------------------------------------------------------------------ 
 

III. INNE KAPITAŁY. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI. 
 

Artykuł 6. 
1. Spółka tworzy kapitał zapasowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. ----------  
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków 

(kapitały rezerwowe).  -------------------------------- ---------------------------------------------------------- 
3. O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych decyduje Walne Zgromadzenie, z tym 

zastrzeżeniem, że części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego 
można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.---------------------
---------------------------- 

 
Artykuł 7. 

1. Sposób przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki, zbadanym przez 
biegłego rewidenta, określi uchwała Walnego Zgromadzenia, która może w całości lub w części 
wyłączyć zysk od podziału pomiędzy akcjonariuszy. ---------------------------------------------------  

2. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę 
akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz terminu 
wypłaty dywidendy. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej 
dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. 
Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.  ----------------------------------------------------  

 
Artykuł 8. 

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami prawa.  ------------- ------------------------- 
2. Rokiem obrotowy jest rok kalendarzowy.  ----------------- ------------------------------------------------ 
3. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć 

Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z 
działalności Spółki w tym okresie.  ----------------------------------------------- --------------------------- 

Artykuł 9. 
Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa. 
 ---------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

IV.  ORGANY  SPÓŁKI 
 

Artykuł 10. 
1. Organami Spółki są:  ------------------ -------------------------------------------------------------------------- 

1) Zarząd,-------------------------------------------------------------------------------------- 
2) Rada Nadzorcza,  ----------------- -------------------------------------------------------------------------- 
3) Walne Zgromadzenie,  ----------------- -------------------------------------------------------------------- 
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2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami kodeksu spółek 
handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami.  ------------------------ -------------------------- 

3. Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów organy 
Spółki działają zgodnie z zasadami dobrych praktyk spółek publicznych przyjętych przez 
odpowiednie organy Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w zakresie przyjętym 
przez Spółkę.  ---------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

 
ZARZĄD 

Artykuł 11. 
1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę 

Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. --------------------------------- 
2. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Rada Nadzorcza. Zarząd 

działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę 
Nadzorczą. --------------------------------------------------- 

3. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.  ------------- ---------------------- 
4. Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady 

rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych 
stanowiskach pracy oraz inne wynikające z bieżących potrzeb Spółki. --------------------------------- 

5. Prezes Zarządu kieruje bieżącymi sprawami Zarządu.  ------------- ---------------------------------- 
 

Artykuł 12. 
1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch 

członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.  ------------------  
2. Uchylony.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

RADA  NADZORCZA 
 

Artykuł 13. 
1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) osób powoływanych na wspólną trzyletnią 

kadencję, a od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu 
odpowiednich przepisów Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób. ------  

2. Liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach wskazanych w ust. 1 określa Walne 
Zgromadzenie. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. --------------------------  
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd 

jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia 
składu Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------------------  

5. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. 
Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką i 
akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego 
członka do podejmowania bezstronnych decyzji. -------------------------------------------------------  

6. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej nie może być w szczególności uznana osoba, która: 
a) była członkiem Zarządu Spółki w okresie ostatnich 5 lat obrotowych przed powołaniem,

  
b) była audytorem Spółki lub pracownikiem audytora w okresie ostatnich 3 lat obrotowych 

przed powołaniem, --------------------------------------------------------------------------------------  
c) która pośrednio lub bezpośrednio otrzymywała od Spółki w ostatnim roku obrotowym przed 

powołaniem wynagrodzenie z tytułu osobistego świadczenia usług na rzecz Spółki, ---  
d) posiada bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 5% akcji Spółki,-----------------------------  
e) jest krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do drugiego stopnia w 

stosunku do członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki. ------------------------------------  
7. Postanowienia ust. 5 i 6 nie mają zastosowania w przypadku dokonywania wyboru członków 

Rady Nadzorczej grupami w rozumieniu art. 385 § 3 i nast. Kodeksu spółek handlowych. ---  
 

Artykuł 14. 
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1. W skład Rady Nadzorczej wchodzą Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz i 
pozostali członkowie. Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza wybiera 
Rada Nadzorcza spośród swych członków na pierwszym posiedzeniu lub – w razie potrzeby – 
w trakcie kadencji, w wyborach uzupełniających.  ------------------------------------------------------  

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej jego zastępca lub inny upoważniony przez Przewodniczącego 
członek Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im.  ------------------------  

 
Artykuł 15. 

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej 
członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni. ------------------------------  

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na 
posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej.  ---------------------------------------------------------------------  

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój 
głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie 
nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  ---------------------------------------------------  

5. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej, który określa 
jej organizację i sposób wykonywania czynności. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie nie objętej porządkiem danego posiedzenia możliwe jest wyłącznie 
w przypadku, gdy na danym posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt 
z obecnych nie zgłosił w tej sprawie sprzeciwu. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać 
także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają 
zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. --  

 
Artykuł 16. 

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania 
poszczególnych czynności nadzorczych.  ---------------------------------------------------------------------  

 
Artykuł 17. 

1. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 
działalności. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w 
uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy: ------------------  
1) ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu,---------- 

2) wyrażenie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,----- 

3) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, 

4) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich 

członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady, na okres nie dłuższy 

niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali 

odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,- 

5) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych (budżet),-------- 

6) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości 

przekraczającej 1.000.000 (jeden milion) złotych niezależnie od tego, czy dotyczy to jednej 

czy kilku powiązanych ze sobą czynności. W przypadku zaciągnięcia zobowiązań o 

charakterze ciągłym lub okresowym, dla potrzeb postanowień zdania poprzedzającego zlicza 

się wartość świadczeń za cały okres ich trwania, a jeżeli są zaciągnięte na czas nieokreślony 

za okres 12 miesięcy. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do czynności 

polegających na nabywaniu i zbywaniu towarów lub produktów w ramach bieżącej 
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działalności gospodarczej Spółki oraz dokonywaniu zakupów surowców i półproduktów 

służących do wytwarzania towarów lub produktów przez Spółkę,----------------------- 

7) wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń (w szczególności zastawów, zastawów 

rejestrowych) na majątku Spółki, jeżeli wartość majątku Spółki, na którym ustanawiane jest 

zabezpieczenie przekracza 1.000.000 (jeden milion) złotych,----------------------------------------- 

8) wyrażanie zgody na zawarcie umowy kredytu lub pożyczki, o wartości przekraczającej 

1.000.000 (jeden milion) złotych,-------------------------- 

9) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie, obciążanie lub obejmowanie jakichkolwiek 

udziałów lub akcji w innych spółkach lub przystępowanie do jakichkolwiek innych spółek, a 

także nabywanie instrumentów finansowych,----------------------------------------------------- 

10) wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, ---- 

11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, ------------------------ 

12) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego 

lub udziału w nieruchomości, ------------------ 

13) wyrażanie zgody na przyznawanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji, ------- 

14) wyrażanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członka Zarządu, --- 

15) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, ------------------------------------------------------------  

16) wyrażanie zgody na zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań wekslowych, ---------------  

17) opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia,  

18) wyrażanie zgody na przeniesienie na osobę trzecią przez Spółkę przysługujących jej 

majątkowych praw autorskich, patentów, jak również praw do wzorów użytkowych lub 

przemysłowych lub znaków towarowych,-------------------------------------------------------  

19) uchwalanie tekstu jednolitego statutu Spółki, chyba że tekst jednolity Statutu zostanie 

uchwalony przez Walne Zgromadzenie,  -------------------------------------------------------  

20) wyrażenie zgody na tworzenie oddziałów Spółki, --------------------------------------------  

21) wyrażenie zgody na tworzenie przez Zarząd Spółki funduszy zaliczanych w ciężar kosztów 

działalności Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------  

 
Artykuł 18. 

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Spółki. Walne 
Zgromadzenie Spółki może uchwalić Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. -  
 

Artykuł 19. 
1. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne. ---------------------  
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. ---------------------------  
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku 

obrotowego.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki w miarę potrzeb z 

własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariusza lub akcjonariuszy 
reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.  -----------------------------  

5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w 
nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nieruchomości, jak również obciążenie 
nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości ograniczonymi prawami 
rzeczowymi, w tym hipoteką nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, a decyzja w tej sprawie 
stanowi kompetencję Zarządu. ------------------------------------------------------------------------------  

 
Artykuł 20. 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W 
przypadku nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub inna osoba 
wskazana przez Zarząd.  --------------------------------------------------------------------------------------  
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2. Pierwszą czynnością następującą po otwarciu obrad jest wybór Przewodniczącego 
Zgromadzenia.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe 

zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania 

wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady 

Nadzorczej. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z 

postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych. ----------  

 
Artykuł 21. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów za wyjątkiem 
spraw, dla których przepisy prawa przewidują surowsze wymogi.  --------------------------------------  

 
Artykuł 22. 

Pismem do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy. Jednakże Spółka ma obowiązek 
dokonywania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym tylko w zakresie, w jakim 
dokonywania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wymagają przepisy prawa. ----  
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Załącznik nr 8. Alternatywne pomiary wyników 

 

Wypełniając wytyczne ESMA o numerze [1451] „Alternatywne pomiary wyników” z dnia 5 października 2015 r., poniżej 
definiujemy ujawniane w niniejszym Prospekcie alternatywne pomiary wyników i ich składniki, a także przyjętą podstawę 
obliczania, uwzględniając szczegółowe informacje na temat wszelkich przyjętych istotnych hipotez lub założeń. 
 
Alternatywne pomiary wyników przedstawione w niniejszym Prospekcie pochodzą ze sprawozdań finansowych Emitenta 
(lub opierają się na nich) w większości przypadków poprzez dodanie lub odjęcie kwot od danych liczbowych 
przedstawionych w tym sprawozdaniu finansowym, które nie zostały zdefiniowane w sprawozdaniu. 
 
Pozostałe informacje finansowe przedstawiane w Prospekcie, które nie zostały zaprezentowane na liście poniżej, to 
informacje regulowane, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 
przyjętymi w UE na mocy rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 w sprawie stosowania międzynarodowych standardów 
rachunkowości, a także wszystkie informacje, które emitent lub każda inna osoba wnioskująca o dopuszczenie papierów 
wartościowych do obrotu na rynku regulowanym bez zgody emitenta, ma obowiązek ujawnić. 
 

Nazwa Wyjaśnienie 

EBITDA 

Ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, co oznacza 
zysk przed odsetkami, podatkami i amortyzacją, czyli zysk operacyjny 
przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań 
oprocentowanych (kredytów, obligacji), podatków, amortyzacji wartości 
niematerialnych i prawnych (ang. amortization) oraz amortyzacji (deprecjacji) 
rzeczowych aktywów trwałych (ang. depreciation) 

Udział przychodów z działalności 
poszczególnych działów w 
przychodach łącznie. 

W zależności od segmentu działalności produkcyjnej obliczany jest udział 
przychodów w łącznych przychodach Emitenta. Wskaźnik umożliwia określenie 
wpływu poszczególnych segmentów na łączne wyniki Radpol S.A. 

Rotacja poszczególnych 
składników aktywów bądź 
pasywów (zapasów, należności 
lub zobowiązań handlowych 

Wskaźniki obliczane jako iloczyn przeciętnego stanu danego składnika aktywów 
bądź pasywów (dotyczy: zapasów, należności lub zobowiązań handlowych) w 
danym okresie oraz liczby dni w danym okresie podzielony przez łączny koszt 
sprzedanych towarów i materiałów w danym okresie. 
 
Jest to grupa wskaźników efektywności przedsiębiorstwa, określające efektywność 
wykorzystania zapasów, ściągania należności czy regulowania zobowiązań. 

Wskaźnik dług netto/EBITDA 

Różnica zobowiązań odsetkowych długo- i krótkoterminowych oraz środków 
pieniężnych podzielona przez analizowane EBITDA. 
 
Wskaźnik określa zdolność Emitenta do spłaty zadłużenia zyskami operacyjnymi. 

Zysk operacyjny 

Różnica pomiędzy przychodami a kosztami firmy w ramach podstawowej 
działalności.  
Zysk operacyjny nie uwzględnia zysków i strat nadzwyczajnych, podatków oraz 
wyników z działalności inwestycyjnej i z operacji finansowych. 

Wskaźniki rentowności 

Rentowność jest zdefiniowana jako zdolność przedsiębiorstwa do generowania 
zysków. 
Wskaźniki rentowności są relacją zysku przedsiębiorstwa do danej wielkości 
(sprzedaży, aktywów, kapitałów własnych).  

Wskaźniki struktury finansowania 

Wskaźniki te definiowane są jako udział poszczególnych aktywów obrotowych a 
aktywach obrotowych ogółem. 
Kapitał obrotowy netto definiowany jest jako nadwyżka aktywów obrotowych 
przedsiębiorstwa nad jego zobowiązaniami krótkoterminowymi. Inaczej jest to ta 
część kapitałów własnych przedsiębiorstwa, która finansuje aktywa obrotowe a nie 
finansuje aktywów trwałych  

Wskaźniki płynności 

Wskaźniki płynności odzwierciedlają zdolności przedsiębiorstwa do regulowania 
zaciągniętych zobowiązań na określony termin.  
Pokazują one jaka jest zdolność przedsiębiorstwa do regulowania 
krótkoterminowych zobowiązań posiadanymi środkami obrotowymi. 

Wskaźniki zadłużenia 

Wskaźniki zadłużenia wykorzystywane są do badania struktury finansowania 
przedsiębiorstwa.  
Określają one poziom zadłużenia przedsiębiorstwa i tym samym oceniają jego 
wypłacalność w danym okresie. Poziom zadłużenia długo- i krótkoterminowego 
ocenia się w stosunku do kapitału własnego, ewentualnie całości aktywów. 

http://finansopedia.forsal.pl/wiki/Zysk_nadzwyczajny
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Załącznik nr 9. Wykaz odesłań zamieszczonych w Prospekcie 

 

Z uwagi na fakt, że Emitent jest spółką publiczną, której akcje znajdują się w obrocie na rynku regulowanym GPW i podlega 
obowiązkom informacyjnym wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji giełdowych, w następujących 
punktach zamieścił informacje przez odesłanie: 

 

 W pkt. 15. Emitent zamieścił Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 

grudnia 2016 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 

(MSSF/MSR), wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, opublikowane w dniu 21 marca 2017 r. 

w ESPI jako raport roczny, na Datę Prospektu dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem: 

http://www.radpol.eu/Relacje-inwestorskie/Raporty-gieldowe/Okresowe.  

 
  

http://www.radpol.eu/Relacje-inwestorskie/Raporty-gieldowe/Okresowe
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Załącznik nr 10. Pełnomocnictwo 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

Działając w imieniu ……………………………………………………. niniejszym udzielam pełnomocnictwa Radcy Prawnemu 
Marcinowi Marczukowi, wpisanemu na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Warszawie pod numerem WA-
5913, do dokonania w imieniu Mocodawcy wszelkich zawiadomień i składania wszelkich wniosków wymaganych ustawą 
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 ze zm.) (w tym w szczególności 
zawiadomienia, o którym mowa w art. 4 ust. 5 wskazanej ustawy) związanych z wykonaniem przez Agencję Nieruchomości 
Rolnych praw wynikających z tej ustawy w odniesieniu do objętych przez Mocodawcę akcji zwykłych na okaziciela serii E 
spółki Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000057155 (dalej Spółka), emitowanych przez Spółkę w związku z podwyższeniem 
kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 lutego 
2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej 
przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ustalenia dnia 12 czerwca 2017 roku jako dnia prawa poboru akcji nowej 
emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej 
emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmiany 
Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, zmienionej: (i) uchwałą 
nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S. A. z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, 
ustalenia dnia 12 czerwca 2017 roku jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o 
dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady 
Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki oraz (ii) uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Radpol S.A. z dnia 11 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol 
S.A. z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w ramach 
subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ustalenia dnia 12 czerwca 2017 r. jako dnia prawa 
poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji 
oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A., zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki 
(Uchwała Emisyjna), a także do reprezentowania Mocodawcy w postępowaniach przed Agencją Nieruchomości Rolnych 
wynikających ze złożenia tych zawiadomień lub wniosków.  
 

Pełnomocnik może ustanawiać dalszych pełnomocników. 

 

 

 

 

 

……………………………………….. 

(data i podpis) 

 


