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WSTĘP 

Niniejszy dokument stanowi Dokument Informacyjny OPONIX.PL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie. 

Dokument ten został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu. 

Podstawowe informacje o Emitencie i Autoryzowanym Doradcy 

 

Emitent: 

 

 

Nazwa (firma): OPONIX.PL Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Botaniczna 27, 04-568 Warszawa 

Numer KRS: 0000315994 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Telefon: +48 22 610 45 45 

Fax.: +48 22 203 53 93 

Poczta elektroniczna: ri@oponix.pl 

Strona internetowa: www.oponix.pl 

 

Autoryzowany Doradca: 

BTFG Audit sp. z o.o. 
 

Nazwa (firma): BTFG Audit spółka z o.o. 

Kraj: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa 

Numer KRS: 0000247697 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Telefon: (+48) 22 627 40 05 

Fax.: (+48) 22 627 40 04 

Poczta elektroniczna: office@bt-fg.com 

Strona internetowa: www.bt-fg.com 
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Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych 

wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego wprowadza się do alternatywnego systemu obrotu 3.040.000 (słownie: 

trzy miliony czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) 

każda w tym: 

 

Seria Liczba (szt.) Wartość (zł) 

A 1.400.000 700.000,00 zł 

B 1.400.000 700.000,00 zł 

C 40.000 20.000,00 zł 

D 200.000 100.000,00 zł 

Razem: 3.040.000 1.520.000,00 zł 

 

Łączna wartość nominalna wszystkich akcji wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect wynosi 

1.520.000,00 (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy) złotych. 

Akcje Emitenta wprowadzane do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect stanowią 100% wyemitowanych przez 

Emitenta akcji. Na kapitał zakładowy Emitenta składa się w sumie 3.040.000 (słownie: trzy miliony czterdzieści tysięcy) akcji o 

wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja. 

 

Termin ważności Dokumentu Informacyjnego 

Termin ważności niniejszego Dokumentu Informacyjnego jest nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty jego sporządzenia i 

jednocześnie nie późniejszy niż dzień rozpoczęcia obrotu w alternatywnym systemie. 

 

Tryb i sposób, w jaki informacje o zmianie danych zawartych w Dokumencie Informacyjnym, w 

terminie jego ważności, będą podawane do publicznej wiadomości 

Informacje o zmianie danych zawartych w niniejszym Dokumencie Informacyjnym, w terminie jego ważności, będą podawane 

do publicznej wiadomości na stronach internetowych: 

• Emitenta: www.oponix.pl 

• Autoryzowanego Doradcy: www.bt-fg.com 

• Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu: www.newconnect.pl 

Informacje aktualizujące Dokument informacyjny będą publikowane w trybie przewidzianym dla publikacji Dokumentu 

Informacyjnego 
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I. CZYNNIKI RYZYKA 

I.1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

Poniższy rozdział opisuje czynniki powodujące ryzyko nabywcy instrumentów finansowych objętych niniejszym dokumentem 

informacyjnym, w szczególności zaś czynniki ryzyka związane z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. Przed 

podjęciem decyzji o nabyciu Akcji inwestorzy powinni mieć na uwadze przedstawione poniżej czynniki ryzyka, niezależnie od 

informacji zawartych w dalszej części niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Nabywcy Akcji Emitenta powinni mieć na 

uwadze, że w przyszłości mogą wystąpić czynniki ryzyka trudne lub niemożliwe obecnie do przewidzenia lub czynniki ryzyka, 

których istotność znacznie wzrośnie.  

I.1.1. Ryzyko związane z realizacją celów strategicznych Emitenta (ryzyko nie osiągnięcia celów 

strategicznych, ryzyko związane z wdrażaniem nowych usług lub modyfikacją istniejących) 

Ze względu na to, że działalność Emitenta jest narażona na wpływ wielu nieprzewidywalnych czynników zewnętrznych 

(dynamiczny rozwój technologiczny, stosunek podaży i popytu, przepisy prawa), istnieje ryzyko, że Emitent nie osiągnie 

wszystkich założonych celów strategicznych. W związku  z tym przychody i zyski osiągane w przyszłości przez Emitenta zależą 

od jego zdolności do skutecznej realizacji opracowanej długoterminowej strategii. Działania Spółki, które okażą się nietrafne w 

wyniku złej oceny otoczenia bądź nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków tego otoczenia mogą mieć istotny 

negatywny wpływ na działalność, sytuację finansowo-majątkową oraz na wyniki Emitenta. W celu ograniczenia tego ryzyka 

Zarząd Emitenta na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć potencjalnie niekorzystny wpływ na działalność i wyniki Emitenta, a  

w razie potrzeby podejmuje niezbędne decyzje i działania. 

I.1.2. Ryzyko odejścia kluczowych członków kierownictwa i kadry wykonawczej i trudności związane z 

pozyskaniem wykwalifikowanej kadry zarządzającej i pracowników wykonawczych 

Na działalność Emitenta duży wpływ wywiera jakość pracy kierownictwa. Emitent nie może zapewnić, że ewentualna utrata 

niektórych członków kierownictwa nie będzie mieć negatywnego wpływu na działalność, sytuację finansową i wyniki Emitenta. 

Wraz z odejściem kluczowych osób z kierownictwa, Emitent mógłby zostać pozbawiony personelu posiadającego wiedzę i 

doświadczenie z zakresu zarządzania i działalności operacyjnej. 

Działalność oraz jej perspektywy rozwoju są w dużej mierze zależne od wiedzy, doświadczenia oraz kwalifikacji pracowników. 

Znaczny popyt na specjalistów z branży, w której operuje Spółka oraz działania konkurencji mogą doprowadzić do odejścia 

kluczowego personelu, a także utrudnić proces rekrutacji nowych pracowników o odpowiedniej wiedzy, doświadczeniu oraz 

kwalifikacjach. Istnieje ryzyko, że odejście kluczowych pracowników będzie miało negatywny wpływ na realizację prowadzonych 

przez Emitenta projektów i ich realizacji oraz na zapewnienie przez Emitenta odpowiedniej jakości i zakresu usług, co z kolei 

może mieć negatywy wpływ na działalność i sytuację finansową Spółki oraz na osiągnięcie zaplanowanych wyników.  

 
I.1.3. Ryzyko związane z wdrażaniem nowych produktów i usług lub modyfikacją istniejących 

Głównym kierunkiem działania Emitenta są dziedziny związane z internetową sprzedażą opon samochodowych. Dla rynku 

Internetu i e-commerce charakterystyczny jest dynamiczny rozwój rozwiązań technologicznych. W związku z powyższym, 

istnieje możliwość pojawienia się rozwiązań technicznych, które będą skutkować wdrożeniem przez konkurencję nowych i 

atrakcyjnych rozwiązań. Ze względu na ograniczone możliwości organizacyjne i kapitałowe istnieje ryzyko, iż Emitent nie będzie 

w stanie w krótkim czasie zareagować na pojawiające się nowe rozwiązania i oferować usługi oparte o najnowsze technologie, 

co może skutkować spadkiem atrakcyjności, usług i inwestycji prowadzonych przez Emitenta. 

 

I.1.4. Ryzyko utraty zaufania odbiorców Emitenta 

Ze względu na specyficzne cechy produktów i usług oferowanych przez Emitenta mogą nastąpić osłabienie lub utrata zaufania 

odbiorców produktów i usług Emitenta wynikające z niewłaściwej pracy systemu obsługi Klienta lub wystąpienia zakłóceń w 

funkcjonowaniu tych systemów. Efektem utraty zaufania odbiorców może być zmniejszenie przychodów ze sprzedaży, a w 

konsekwencji obniżenie wyniku finansowego. 
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I.1.5. Ryzyko związane z niezapłaceniem należności przez odbiorców produktów i usług Emitenta 

W działalności Emitenta ryzyko związane z niezapłaceniem należności przez odbiorców produktów i usług istnieje głównie w 

odniesieniu do klientów biznesowych, jednakże większość zakupów jest generowana przez klientów indywidualnych, płacących 

za zakupione produkty z góry (jeszcze przed ich wysyłką przez Emitenta) lub przy odbiorze od kuriera. Dzięki temu w tym 

przypadku ryzyko związane z niezapłaceniem należności przez odbiorcę jest bardzo niewielkie.  

 

I.1.6. Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży 

W działalności Emitenta występuje czynnik ryzyka związany z sezonowością. Emitent odnotowuje największą sprzedaż swoich 

usług w IV kwartale roku. Z kolei słabszym pod względem przychodów ze sprzedaży jest dla Spółki III kwartał. W celu 

ograniczenia tego ryzyka Spółka zamierza rozszerzać swoją ofertę tak, by znalazło się w niej więcej produktów sprzedawanych 

poza szczytem sezonu, takie jak foteliki dla dzieci, bagażniki dachowe i nawigacja (GPS). By ograniczyć skutki sezonowości 

Emitent w chwili obecnej przygotowuje projekt marketingowy uruchomienia w pierwszym kwartale 2010 wypożyczalni 

samochodów osobowych pod marką ‘rent65.pl’. 

 

I.1.7. Ryzyko związane z nieefektywnym wykorzystaniem środków pozyskanych w ofercie prywatnej 

Podstawowym celem przeprowadzenia oferty prywatnej na akcjach Emitenta było pozyskanie środków na finansowanie 

uruchomienia usługi mobilnej wymiany opon w siedzibie klienta, rozbudowę infrastruktury call center, marketing i promocję 

własnych marek internetowych, a także wypożyczalnię samochodów ‘rent65.pl’. Nie ma 100% pewności, że Emitentowi uda się 

efektywnie wykorzystać otrzymane środki, co może mieć niekorzystny wpływ na osiągane wyniki finansowe. 

I.2. Czynniki związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność 

I.2.1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski i zmianą tendencji rynkowych w branży, w 

której działa Emitent 

Bieżąca sytuacja społeczno-ekonomiczna w Polsce nie zapewnia stabilnego wzrostu gospodarczego. Czynniki 

makroekonomiczne, takie jak wielkość produktu krajowego brutto, poziom inwestycji, prowadzona polityka w zakresie 

podatków, prywatyzacji i restrukturyzacji sektorów gospodarki polskiej mogą mieć wpływ na zmniejszenie planowanych 

przychodów ze sprzedaży lub na zwiększenie kosztów działalności Emitenta. 

I.2.2. Ryzyko związane z działalnością firm konkurencyjnych 

Głównym kanałem dystrybucji usług obecnych i planowanych inwestycji oferowanych przez Emitenta jest Internet. Stały wzrost 

liczby osób posiadających dostęp do Internetu, wprowadzanie nowych usług, rozwój rynku e-commerce oraz reklamy 

internetowej przyciągał będzie nowe podmioty rozpoczynające działalność w Internecie w dziedzinach, w których Emitent 

prowadzi swoje inwestycje. Warto jednak podkreślić, że w odróżnieniu od większości konkurencji Emitent nie inwestuje we 

własne hale magazynowe (nie wynajmuje i nie zamierza ich budować) ani w zakupy na stany magazynowe. Dzieje się tak dzięki 

bliskiej współpracy z akcjonariuszem branżowym, który zapewnia całą logistykę. Dzięki takiemu modelowi biznesu Emitent może 

się skupić w swoich wydatkach na marketingu i promocji, a także na rozwijaniu nowych usług – takich jak mobilny serwis opon 

czy wypożyczalnia samochodów ‘rent65.pl’ 

I.2.3. Ryzyko związane z formą i zakresem współdziałania podmiotów powiązanych z Emitentem 

Emitent jest kapitałowo oraz osobowo powiązany ze spółkami: VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Aaltonen 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będącymi głównymi akcjonariuszami Emitenta. Członek Zarządu OPONIX.PL p. Witold Gazda 

jest Prezesem Zarządu i wspólnikiem Aaltonen Sp. z o.o. Pan Robert Puchała, członek Rady Nadzorczej Emitenta jest członkiem 

Zarządu i wspólnikiem Aaltonen Sp. z o.o. Ponadto Pan Robert Puchała jest bratem Pana Michała Puchały – członka Zarządu 

spółki Aaltonen Sp. z o.o. Pan Andrzej Wojno, członek Rady Nadzorczej Emitenta jest członkiem Rady Nadzorczej VENO 

Automotive S.A. VENO Automotive S.A. jest spółką zależną od VENO S.A., jednego z głównych akcjonariuszy Emitenta.  
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Stosunki gospodarcze i jego rozliczenia z tego tytułu z podmiotami powiązanymi, z mocy prawa mogą być poddane analizie 

przez organy podatkowe i mogą być odmiennie oceniane przez te organy w zakresie zobowiązań podatkowych niż interpretacja 

tych stosunków przyjęta przez Emitenta. Wynikać to może również z częstych zmian przepisów prawa i praktyki ich stosowania. 

 

Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, wszelkie transakcje Spółki ze spółkami powiązanymi zawierane są na zasadach rynkowych. 

I.2.4. Ryzyko związane z wypadkami losowymi (kradzieżą, zniszczeniem wykonanych prac, warunkami 

pogodowymi i innymi siłami wyższymi) 

Spółka, jak każdy podmiot gospodarczy, narażona jest na ryzyko związane ze zdarzeniami losowymi. Zaistnienie znaczących 

zdarzeń lub czynników, których Emitent nie jest w stanie przewidzieć może wpłynąć negatywnie na prowadzoną działalność               

i sytuację finansową Emitenta. Spółka zabezpiecza się przed nieprzewidzianymi stratami dzięki podpisanym umowom 

ubezpieczeniowym. 

I.2.5. Ryzyko związane ze zmianą regulacji prawnych, w szczególności zmian związanych  z polityką fiskalną         

i różnicami w ich interpretacji 

Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji przepisów prawa pociągają za sobą ryzyko związane               

z otoczeniem prawnym, w jakim Spółka prowadzi działalność. Szczególnie częstym zmianom ulegają przepisy oraz interpretacje 

przepisów podatkowych. Zarówno praktyka organów skarbowych jak i orzecznictwo sądowe w tej dziedzinie nie są jednolite. W 

przypadku przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej niż Emitent interpretacji przepisów podatkowych, rodzi to ryzyko 

powstania zobowiązań podatkowych, które mogą wpłynąć na działalność oraz sytuację finansową Spółki i osiągane przez nią 

wyniki finansowe. 

Uregulowania prawne nie są stabilne i ulegają częstym zmianom. Przepisy prawne mogące mieć wpływ na prowadzenie 

działalności gospodarczej przez Emitenta, które w ostatnich latach ulegają częstym zmianom, to przede wszystkim: prawo 

podatkowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo handlowe oraz prawo publicznego obrotu papierami wartościowymi. 

Każdorazowa zmiana przepisów może przyczynić się do podniesienia poziomu kosztów działalności Emitenta oraz wpłynąć na 

jego wyniki finansowe. Taki stan rzeczy nie sprzyja prawidłowej ocenie przyszłych zdarzeń i opracowaniu strategii na dłuższy 

okres. 

I.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 

I.3.1. Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji Emitenta 

Akcje Emitenta nie były do tej pory notowane na żadnym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu. Nie ma więc 

pewności, że papiery wartościowe Emitenta będą przedmiotem aktywnego obrotu po ich wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym 

systemie. Cena akcji może być niższa niż ich cena emisyjna na skutek szeregu czynników, między innymi okresowych zmian wyników 

operacyjnych Emitenta, liczby oraz płynności notowanych akcji, wahań kursów wymiany walut, poziomu inflacji, zmiany globalnych, 

regionalnych lub krajowych czynników ekonomicznych i politycznych oraz sytuacji na innych światowych rynkach papierów 

wartościowych. Również ze względu na specyfikę ASO istnieje ryzyko, że rynek ten będzie się charakteryzował małą płynnością.  

Tym samym mogą występować trudności w sprzedaży dużej liczby akcji w krótkim okresie czasu, co może powodować dodatkowo 

znaczne obniżenie cen akcji będących przedmiotem obrotu. 

Kurs akcji i płynność obrotu akcjami spółek notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu zależy od zleceń kupna i sprzedaży 

składanych przez inwestorów. Nie można zapewnić, iż osoba nabywająca akcje Emitenta będzie mogła je zbyć w dowolnym 

terminie i po satysfakcjonującej cenie.  

I.3.2. Ryzyko związane z nie wykonywaniem przez Emitenta obowiązków określonych w Regulaminie 

Alternatywnego Systemu Obrotu 

Emitent zobowiązany jest przestrzegać zasad i przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu. Jeżeli Emitent nie 

będzie wykonywał obowiązków w nim określonych, Organizator Alternatywnego Systemu może: 

� upomnieć Emitenta, a informację o upomnieniu opublikować na swojej stronie internetowej, 
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� zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w alternatywnym systemie, 

� wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. 

I.3.3. Ryzyko związane z zawieszeniem notowań 

Zgodnie z §11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót 

instrumentami finansowymi na okres do trzech miesięcy w trzech przypadkach: gdy Emitent narusza przepisy obowiązujące w 

alternatywnym systemie, gdy wymaga tego bezpieczeństwo i interes uczestników obrotu lub na wniosek Emitenta. 

Ponadto zgodnie z § 16 Regulaminu ASO, jeżeli Emitent nie wykonuje obowiązków określonych w Rozdziale V Regulaminu ASO, 

do których należą m.in.: 

� obowiązek przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących w systemie (par. 14 Regulaminu ASO),  

� obowiązek niezwłocznego informowania GPW o planach związanych z emitowaniem instrumentów finansowych (§ 15 

Regulaminu ASO), 

� obowiązki informacyjne (§ 17 Regulaminu ASO),  

wówczas GPW może: 

a) upomnieć Emitenta, a informację o upomnieniu opublikować na swojej stronie internetowej, 

b) zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w alternatywnym systemie. 

 

W myśl §12 ust. 3 Regulaminu ASO, przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator 

Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie 

stosuje się postanowienia §11 ust. 1 Regulaminu ASO. 

I.3.4. Ryzyko związane z wykluczeniem instrumentów finansowych z obrotu  w alternatywnym systemie. 

Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza z obrotu instrumenty finansowe Emitenta: 

� w przypadkach określonych przepisami prawa, 

� jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 

� w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów. 

 

Wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu w alternatywnym systemie może nastąpić również: 

� na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez Emitenta 

dodatkowych warunków, 

� jeżeli Organizator Alternatywnego Systemu uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 

� 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, 

� wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. 

Ponadto - zgodnie z § 16 Regulaminu ASO - jeżeli Emitent nie wykonuje obowiązków określonych w Rozdziale V Regulaminu 

ASO, do których należą m.in. obowiązek przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących w systemie obowiązek niezwłocznego 

informowania GPW o planach związanych z emitowaniem instrumentów finansowych (§ 15 Regulaminu ASO) oraz obowiązki 

informacyjne (§ 17 Regulaminu ASO), wówczas GPW może wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu                          

w alternatywnym systemie.  

I.3.5. Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta przez Komisję Nadzoru Finansowego kar  

administracyjnych  

Spółki notowane na rynku NewConnect są spółkami publicznymi w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.  

Niedopełnienie przez Emitenta obowiązku zgłoszenia w ciągu 14 dni faktu wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu 

instrumentów finansowych do ewidencji prowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego może, zgodnie z art. 10 ust. 5 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
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zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych , pociągać za sobą karę administracyjną to jest karę pieniężną do 

wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) nakładaną przez KNF. 

KNF posiada także kompetencję do nakładania na emitentów kar administracyjnych za niewykonywanie obowiązków 

wynikających  z Ustawy o Ofercie (rozdz. 7 Art. 96) oraz Ustawy o Obrocie (Dział VIII art. 165-167 oraz 171-176). 

I.3.6. Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Emitenta  

W przypadku nabywania Akcji Emitenta należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania w akcje na rynku 

kapitałowym jest nieporównywalne większe od ryzyka związanego z inwestycjami w papiery skarbowe czy też jednostki 

uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych ze względu na trudną do przewidzenia zmienność kursów akcji zarówno w krótkim 

jak i w długim terminie. 
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III. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU 

OBROTU 

III.1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych z 

wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia 

praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych 

III.1.1. Rodzaje instrumentów finansowych Emitenta wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu 

Do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect wprowadza się: 

� 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł 

(pięćdziesiąt groszy) każda, co daje łączną wartość nominalną 700.000 (siedemset tysięcy) złotych; 

� 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł 

(pięćdziesiąt groszy) każda, co daje łączną wartość nominalną 700.000 (siedemset tysięcy) złotych; 

� 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) 

każda, co daje łączną wartość nominalną 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych; 

� 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) 

każda, co daje łączną wartość nominalną 100.000 (sto tysięcy) złotych; 

 

Łączna wartość nominalna akcji serii A, B, C, D będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w 

Alternatywnym Systemie na rynku NewConnect wynosi 1.520.000,00 (jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy) złotych. 

Akcje serii A, B, C, D  stanowią 100% akcji wyemitowanych przez Emitenta. 

 

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji inwestorom zainteresowanym nabywaniem instrumentów finansowych na 

rynku NewConnect poniżej zamieszczono informacje dotyczące przebiegu przeprowadzonej oferty prywatnej. 

 

Tryb przeprowadzonej subskrypcji 

Oferta sprzedaży 500.000 akcji serii A i 500.000 akcji serii B nastąpiła w trybie oferty prywatnej skierowanej przez 

dotychczasowych posiadaczy akcji serii A i B do 27 inwestorów. Objęcie akcji serii D odbyło się w trybie subskrypcji prywatnej z 

wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (art. 431 §2 pkt 1. w zw. z art. 433 §2 KSH).  

 

Termin przeprowadzonej subskrypcji 

Oferta prywatna akcji serii A, B i D została przeprowadzona w terminie 31 sierpnia – 25 września 2009 roku 

 

Cena emisyjna 

Zarząd Oponix.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie upoważnienia zawartego w §3 Uchwały nr 7 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oponix.pl S.A. z dnia 15 września 2009 roku w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego spółki w drodze emisji nowych akcji serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 

i ich objęcia w trybie subskrypcji prywatnej nie mającej charakteru oferty publicznej, Uchwałą Zarządu nr 5/09/09 z dnia 18 

września 2009 roku ustalił cenę emisyjną akcji serii D w wysokości 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy) za jedną akcję serii D.  

Cenę tę Zarząd Oponix.pl ustalił w oparciu o wyniki finansowe Spółki oraz jej potencjał rozwoju i prognozy finansowe oraz przy 

uwzględnieniu wskaźników ekonomicznych, a także aktualnego zainteresowania inwestorów nabyciem akcji Emitenta. 

Cena sprzedaży akcji serii A i B została ustalona przez dotychczasowych akcjonariuszy w wysokości 0,70 zł (siedemdziesiąt 

groszy) za jedną akcję serii A i B. 

 

Liczba inwestorów, którzy nabyli instrumenty finansowe w ofercie niepublicznej 

W ofercie prywatnej akcji serii A, B i D Oponix.pl S.A. instrumenty finansowe nabyło 27 (dwudziestu siedmiu) inwestorów. 
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Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty niepublicznej oraz wprowadzeniem akcji serii A, B, C i D do 

obrotu w ASO na rynku NewConnect (wszystkie wartości podano w kwocie netto) 

Całkowite koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty prywatnej akcji serii A, B i D Oponix.pl oraz koszty 

związane z wprowadzeniem akcji serii A, B, C i D do obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect wyniosły 

115.000 zł 

 

Całkowity koszt wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy (ewentualnie wyrażony jako procent całkowitych kosztów 

poniesionych przez emitenta) – 30.000 zł, 

w tym koszt przygotowania dokumentu informacyjnego – 30.000 zł, 

Koszty doradztwa w przygotowaniu i przeprowadzeniu sprzedaży akcji – 30.000 zł, 

Koszty obsługi prawnej – 10.000 zł, 

Koszty notarialne – 25.000 zł, 

Koszty usługi audytorskiej związanej z przeglądem sprawozdania finansowego – 20.000 zł. 

III.1.2. Rodzaje uprzywilejowania, świadczenia dodatkowe oraz zabezpieczenia związane z Akcjami Emitenta 

Wszystkie akcje Emitenta, wprowadzane do obrotu w alternatywnym systemie, są akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie 

są związane żadne szczególne przywileje ani uprawnienia. Z akcjami Emitenta nie są związane również żadne świadczenia 

dodatkowe, ani zabezpieczenia.  

III.1.3. Statutowe oraz umowne ograniczenia w obrocie Akcjami Emitenta 

Statut OPONIX.PL S.A. nie przewiduje żadnych szczególnych ograniczeń w obrocie Akcjami Emitenta, poza ograniczeniami 

przewidzianymi obowiązującymi przepisami prawa. 

III.1.4. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

Obrót akcjami Emitenta podlega zasadom i ograniczeniom zawartym w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu. Zgodnie z 

§ 3 tegoż Regulaminu do obrotu w alternatywnym systemie mogą być wprowadzone instrumenty finansowe, o ile:  

� zbywalność tych instrumentów nie jest ograniczona oraz 

� w stosunku do Emitenta tych instrumentów nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne. 

III.1.5. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi  

Zgodnie z Art. 5 ust.1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, papiery wartościowe nie mają formy dokumentu od chwili 

ich zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych (dematerializacja), na podstawie umowy zawartej pomiędzy 

Emitentem a Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW). Prawa ze zdematerializowanych papierów 

wartościowych powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie 

będącej posiadaczem tego rachunku. 

Posiadacz rachunku papierów wartościowych może żądać wystawienia przez podmiot prowadzący taki rachunek (zwany 

„wystawiającym”) imiennego świadectwa depozytowego, które 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. Od chwili wystawienia imiennego świadectwa depozytowego – stosownie do Art. 

11 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – papiery wartościowe w liczbie wskazanej w treści świadectwa, nie 

mogą być przedmiotem obrotu do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa wystawiającemu przed upływem terminu 

jego ważności. Na okres ten wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku.  

 

Art. 156 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi określa, jakie podmioty nie mogą wykorzystywać informacji 

poufnej, szczegółowo zdefiniowanej w Art. 154 tej ustawy. Są to m.in. osoby posiadające informację poufną w związku z 

pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji 
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zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze. Są to w 

szczególności: 

a) członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli 

rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku 

prawnym o podobnym charakterze, lub 

b) akcjonariusze spółki publicznej, lub 

c) osoby zatrudnione lub pełniące funkcje opisane w pkt. a) powyżej – w podmiocie zależnym lub dominującym wobec 

Emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących 

przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, albo pozostające z tym podmiotem w stosunku 

zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub  

d) maklerzy lub doradcy. 

 
Osoby wymienione powyżej nie mogą również ujawniać informacji poufnej oraz udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę 

na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja.  

 

W przypadku uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości 

prawnej, zakaz wykorzystywania informacji poufnej dotyczy również osób fizycznych, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji 

inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej. 

 

Wykorzystywaniem informacji poufnej – zgodnie z Art. 156 ust.4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – jest nabywanie 

lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą                  

w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub 

mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te są dopuszczone do obrotu na 

rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z innych państw członkowskich, lub są 

przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem 

jest dany instrument, jest dokonywana na tym rynku.  

Na podstawie art. 159 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub 

pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub 

wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą nabywać lub zbywać - na 

rachunek własny lub osoby trzeciej - akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów 

finansowych z nimi powiązanych, jak również nie mogą dokonywać - na rachunek własny lub osoby trzeciej - innych czynności 

prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, w czasie trwania tzw. 

okresu zamkniętego. 

Na wyżej wymienione osoby, które dokonują w czasie trwania okresu zamkniętego wskazanych powyżej czynności, Komisja 

Nadzoru Finansowego – na mocy Art. 174 Ustawy o Obrocie - może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 

200.000 złotych. 

 

Okresem zamkniętym jest: 

� okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub instrumentów 

finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 ustawy o obrocie do przekazania tej informacji do 

publicznej wiadomości, 

� w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres 

pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był 

krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba, że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na 

podstawie których został sporządzony raport, 

� w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres 

pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres 
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ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, 

na podstawie których został sporządzony raport, 

� w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres 

pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby ten 

okres był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych 

finansowych, na podstawie których został sporządzony raport. 

 

Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo będące jego prokurentami oraz inne osoby 

pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych 

dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego Emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających 

wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, są obowiązane do przekazywania Komisji Nadzoru 

Finansowego oraz temu Emitentowi informacji o zawartych - przez te osoby oraz osoby blisko z nimi związane, o których mowa 

w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - na własny rachunek transakcjach nabycia lub zbycia akcji 

Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami 

wartościowymi, dopuszczonych od obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do 

obrotu na takim rynku. 

Na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała powyższy obowiązek, Komisja Nadzoru Finansowego - na mocy art. 

175 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości do 100.000 

złotych, chyba że zaistniały okoliczności opisane w Art.175 ust.1 pkt 1 lub 2 tej ustawy. 

Zgodnie z art. 161 a Ustawy o obrocie, zakazy i wymogi, o których mowa w art. 156 – 160, w tym wynikające z przepisów 

wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, mają zastosowanie w przypadkach określonych w art. 39 ust. 4, tj. dotyczą także 

instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

III.1.6. Ograniczenia wynikające z ustawy o ofercie publicznej 

Ustawa o ofercie publicznej zawiera pewne restrykcje co do obrotu akcjami Emitenta, jak również nakłada na podmioty 

zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej 

uległ określonej zmianie z innych przyczyn, szereg obowiązków odnoszących się do takich czynności i zdarzeń. 

 
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; 

� 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%, 331/3%, 50%, 75% 

albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów; 

� kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej 

liczby głosów;  

� kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1% ogólnej 

liczby głosów. 

 

jest zobowiązany zawiadomić o tym KNF oraz spółkę, w terminie 4 dni od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów albo od 

dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. 

Zawiadomienie powinno zawierać informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy 

zawiadomienie. Powinno zawierać także informację 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, a także 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. Zawiadomienie związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby 

głosów, powinno dodatkowo zawierać informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów              
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w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału. Zawiadomienie powinno zawierać również 

informacje o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadających akcje spółki jak i osób o 

których mowa w art. 87. Ust. 1 pkt 3 lit. c. W przypadku każdorazowej zmiany tych zamiarów lub celu, akcjonariusz jest 

zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym KNF oraz spółkę.  

Zgodnie z Art. 89 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji nabytych z naruszeniem 

wskazanych powyżej obowiązków dotyczących ujawnienia stanu posiadania znacznych pakietów akcji spółek publicznych. Prawo 

głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania nad uchwałą walnego 

zgromadzenia. 

Obowiązki publicznych wezwań, o których mowa w art. 72-74 Ustawy o ofercie publicznej - nie powstają w przypadku 

nabywania akcji wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, które nie są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do 

obrotu na rynku regulowanym lub nie są dopuszczone do tego obrotu. Powyższe wyłączenie znajduje zastosowanie                    

w przypadku akcji Emitenta, gdyż żadna z tych akcji nie jest przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ani przedmiotem obrotu 

na rynku regulowanym. 

Akcje obciążone zastawem nie mogą być przedmiotem obrotu do chwili jego wygaśnięcia (art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie 

publicznej). Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia 

finansowego, w rozumieniu Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 

871). 

III.1.7. Ograniczenia wynikające z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorców obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji 

Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), o ile światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących            

w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 (jeden miliard) euro 

lub łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym 

poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) euro. Przy badaniu wysokości 

obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych 

przedsiębiorców należących do grup zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma być przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców 

zależnych (art. 16 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). 

Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru: 

� połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, 

� przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób – 

bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców, 

� utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, 

� nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót 

realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 (dziesięć milionów) euro. 

 

Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego 

uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 

 

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

� jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, przez nabycia lub objęcie akcji, innych papierów 

wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej 

przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej           

w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 (dziesięć milionów) euro; 

� polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli 

przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje 

albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub 

objęcia, oraz że: 
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a. instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub 

b. wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub 

tych akcji albo udziałów; 

� polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności, 

pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawdo ich sprzedaży; 

� następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest 

konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego; 

� przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział   

w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący kontrolę, przedsiębiorca nabywający część mienia innego 

przedsiębiorcy. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 

miesięcy od dnia jego wszczęcia. 

Do momentu podjęcia decyzji przez Prezesa UOKiK lub do upływu terminu, w którym decyzja powinna ta zostać wydana, 

przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są zobowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku 

której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji 

dominującej na rynku. 

Ponadto, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyć na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać 

koncentracji obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do: 

� zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 

� wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie określonego 

pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego jednego lub kilku 

przedsiębiorców, 

� udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. 

Prezes UOKiK, w drodze decyzji, zakazuje dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie 

ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, jednak w przypadku, gdy 

odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub 

postępu technicznego albo może ona wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową, zezwala na dokonanie takiej 

koncentracji. 

Prezes UOKiK może uchylić powyższe decyzje, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za które są 

odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają określonych w decyzji 

warunków. Jednakże, jeżeli koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny 

sposób, Prezes UOKiK może w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać               

w szczególności: 

� podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji, 

� zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy, 

� zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub rozwiązanie spółki, na którą 

przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę, z zastrzeżeniem, że decyzja taka nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia 

dokonania koncentracji. 

Z powodu niedochowania obowiązków, wynikających z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes UOKiK może 

nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość 50.000.000 euro, jeżeli, choćby nieumyślnie, 

we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, 

podał nieprawdziwe dane, a także jeśli nie udzielił w nich informacji żądanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 19 ust. 3 

bądź udzielił informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. 

Prezes UOKiK może także nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość 10.000 euro za 

każdy dzień zwłoki w wykonani m.in. wyroków sądowych w sprawach dotyczących koncentracji. 
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Prezes UOKiK w drodze decyzji może nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu 

zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego 

wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta nie zgłosiła zamiaru koncentracji. 

W przypadku nie wykonania decyzji Prezes UOKiK może w drodze decyzji dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 Kodeksu Spółek Handlowych. Prezesowi UOKiK przysługują kompetencje 

organów spółek uczestniczących w podziale. 

Prezes UOKiK może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych, zmierzających 

do przywrócenia stanu poprzedniego . 

Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego 

naruszenia przepisów ustawy 

III.1.8. Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji 

przedsiębiorstw 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami, wynikają także z regulacji zawartych                         

w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004  z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców (zwanego 

dalej Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji). 

Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. Koncentracji o wymiarze wspólnotowym, a więc 

obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. 

Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany struktury 

własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich 

ostatecznym dokonaniem, a po: 

a. zawarciu umowy, 

b. ogłoszeniu publicznej oferty, lub 

c. przejęciu większościowego udziału. 

Zawiadomienie Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji można również dokonać                  

w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. 

Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. Koncentracja przedsiębiorstw posiada 

wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 

� łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 5 miliardów euro, oraz 

� łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwu przedsiębiorstw uczestniczących w 

koncentracji wynosi więcej niż 250 milionów euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących  w koncentracji 

uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów, przypadających ma Wspólnotę, w jednym i tym samym 

państwie członkowskim. 

Koncentracja przedsiębiorstw ma również wymiar wspólnotowy, gdy: 

� łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2,5 miliarda euro, 

� w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w 

koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, 

� w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w 

koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących 

w koncentracji wynosi co najmniej 25 milionów euro, oraz 

� łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwu przedsiębiorstw uczestniczących w 

koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji 

uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie 

członkowskim. 
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III.2. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych  

III.2.1. Organ uprawniony do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych 

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji, na mocy  

art. 430 – 432 Kodeksu spółek handlowych, jest Walne Zgromadzenie OPONIX.PL S.A.  

III.2.2. Data i forma podjęcia decyzji o emisji akcji serii A, B i C z przytoczeniem jej treści 

Z Aktu notarialnego z dn. 3 października 2008 r. (Repertorium A Nr 2439/2008).  

„UMOWA SPÓŁKI AKCYJNEJ 

§1   

1. Arkadiusz Kuich działający w imieniu Spółki VENO S.A. z siedzibą w Warszawie, Witold Gazda i Michał Puchała działający 

łącznie w imieniu Spółki Aaltonen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Marek Tomkiewicz działający w imieniu Piotra 

Zapały, oświadczają, że niniejszym zawiązują spółkę akcyjną pod firmą Oponix.pl Spółka Akcyjna, zwaną dalej „Spółką”. 

Spółka VENO S.A. z siedzibą w Warszawie, Spółka Aaltonen Sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Piotr Zapała w dalszej 

części tego aktu będą zwani również Założycielami. 

2. Arkadiusz Kuich działający w imieniu Spółki VENO S.A. z siedzibą w Warszawie, Witold Gazda i Michał Puchała działający 

łącznie w imieniu Spółki Aaltonen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Marek Tomkiewicz działający w imieniu Piotra 

Zapały oświadczają, że kapitał zakładowy zawiązywanej Spółki wynosi 1.420.000 zł (jeden milion czterysta dwadzieścia 

tysięcy złotych) i dzieli się na: 

a. 14.000.000 (czternaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii A o numerach od 00000001 do 14000000 o 

wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja, 

b. 14.000.000 (czternaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii B o numerach od 00000001 do 14000000 o 

wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja, 

c. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od 000001 do 400000 o wartości nominalnej 0,05 zł 

(pięć groszy) każda akcja. 

3. Cena emisyjna akcji odpowiada ich wartości nominalnej. 

4. Wyżej wymienione akcje Serii A, B i C nie są uprzywilejowane. 

5. Arkadiusz Kuich działający w imieniu Spółki VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadcza, że reprezentowana 

przez niego Spółka jako Założyciel obejmuje wszystkie wyżej wymienione akcje serii A. 

6. Witold Gazda i Michał Puchała działający łącznie w imieniu Spółki Aaltonen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadczają, 

że reprezentowana przez nich Spółka jako Założyciel obejmuje wszystkie wyżej wymienione akcje serii B. 

7. Marek Tomkiewicz działający w imieniu Piotra Zapały oświadcza, że Piotr Zapała jako Założyciel obejmuje wszystkie wyżej 

wymienione akcje serii C. […]” 

III.2.3. Data i forma podjęcia decyzji o scaleniu akcji Spółki z przytoczeniem jej treści 

Z Aktu notarialnego z dn. 15 września 2009 r. (Repertorium A Nr 2351/2009).  

Uchwała nr 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

 z dnia 15 września 2009 roku 

w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia 

czynności z tym związanych 
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§1  

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 

430 Kodeksu spółek handlowych zmienia wartość nominalną akcji OPONIX.PL S.A. każdej z serii na 0,50 zł (pięćdziesiąt 

groszy) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej wynoszącej 0,05 zł (pięć groszy) oraz zmniejsza proporcjonalnie 

ogólną liczbę akcji OPONIX.PL S.A. wszystkich serii z liczby 28.400.000 (dwadzieścia osiem milionów czterysta tysięcy) do 

liczby 2.840.000 (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy) przy zachowaniu dotychczasowej wysokości kapitału 

zakładowego (scalenie (połączenie) akcji). 

2. nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONIX.PL S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd OPONIX.PL S.A. do 

podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności faktycznych i prawnych 

zmierzających do scalenia (połączenia) akcji OPONIX.PL S.A. w ten sposób, że dziesięć akcji OPONIX.PL S.A. o wartości 

nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda zostanie wymienionych na jedną akcję OPONIX.PL S.A. o wartości nominalnej 0,50 

zł (pięćdziesiąt groszy). 

[…] 

§4 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W zakresie zmian w Statucie uchwała wchodzi w życie z mocą 

obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednomyślnie ilością 

28.400.000 głosów „za” (tj. 100% głosów „za” reprezentowanych na Zgromadzeniu), przy braku głosów wstrzymujących się i 

braku głosów przeciwnych podjęli Uchwałę nr 5 w zaproponowanym brzmieniu.” 

III.2.4. Data i forma podjęcia decyzji o emisji akcji serii D z przytoczeniem jej treści 

Z Aktu notarialnego z dn. 15 września 2009 r. (Repertorium A Nr 2351/2009) 

„Uchwała nr 7 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

 z dnia 15 września 2009 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii D z wyłączeniem w 

całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i ich objęcia w trybie subskrypcji prywatnej nie mającej 

charakteru oferty publicznej oraz zmiany statutu Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

art. 431 §1, art. 431 §2 pkt 1, art. 432 i art. 310 §2 w zw. z art. 431§7 Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym co 

następuje:  

§1 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.420.000,00 (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy) złotych 

o kwotę nie większą niż 1.065.000 (słownie: jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych, to jest do kwoty nie większej 

niż 2.485.000,00 (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych. 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej następuje w drodze emisji nie więcej niż 2.130.000 

(dwa miliony sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) 

każda. 
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3. Akcje serii D zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, 

na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez Zarząd Spółki indywidualnie oznaczonym podmiotom, w liczbie określonej 

przez Zarząd Spółki, łącznie nie przekraczającej 99 osób. 

4. Akcje serii D zostaną objęte wyłącznie za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie akcji serii D wniesione zostaną przed 

zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 

5. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok 

obrotowy 2009, to jest od dnia 1 stycznia 2009 roku. 

6. Zawarcie umów objęcia akcji serii D nastąpi do dnia 31 grudnia 2009 roku. 

§2 

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powód pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy 

Spółki prawa poboru akcji serii D oraz zawierającą propozycję sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D, stanowiącą 

Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, działając w interesie spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 

OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pozbawia niniejszym dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości 

prawa poboru akcji serii D.  

§3 

W związku  z emisją akcji serii D Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do: 

a. podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, na podstawie §1 

powyżej; 

b. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D; 

c. wyboru podmiotów w liczbie łącznie nie przekraczającej 99 osób, którym będą zaoferowane do objęcia 

akcje serii D, 

d. ustalenia szczegółowych zasad oferowania akcji serii D podmiotom, o których mowa w punkcie c powyżej; 

e. zawarcia umów o objęciu akcji serii D; 

f. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 

310 §2 i §4 w zw. z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych; 

g. odstąpienia od składania ofert w przedmiocie zawarcia umów o objęciu akcji serii D w przypadku braku 

zainteresowania podmiotów wybranych przez Zarząd Spółki objęciem akcji serii D. 

[…] 

§5 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian Statutu spółki pod firmą 

OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwalonych uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeni spółki 

pod firmą OPONIX.PL S.A. z dnia 15 września 2009 r. w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz 

upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych. 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednomyślnie ilości 

28.400.000 głosów „za” (tj. 100% głosów „za” reprezentowanych na Zgromadzeniu), przy braku głosów wstrzymujących się i 

braku głosów przeciwnych podjęli Uchwałę nr 7 w zaproponowanym brzmieniu. 
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Z Aktu notarialnego z dn. 13 listopada 2009 r. (Repertorium A Nr 2999/2009) 

Uchwała nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

 z dnia 13 listopada 2009 roku 

w sprawie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą OPONIX.PL Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 września 2009 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki w drodze emisji nowych akcji serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy i ich objęcia w trybie subskrypcji prywatnej nie mającej charakteru oferty publicznej oraz zmiany 

statutu Spółki 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić §1 

ust. 5 Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie z dnia 15 września 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii 

D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i ich objęcia w trybie subskrypcji prywatnej nie 

mającej charakteru oferty publicznej oraz zmiany statutu Spółki (dalej zwanej „Uchwałą”), zamieszczonej w protokole 

sporządzonym w formie aktu notarialnego przez Krzysztofa Buka notariusza w Warszawie, Rep. A nr 2351/2009 §1 ust. 5 

powołanej Uchwały nowe, następujące brzmienie: 

„Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za pierwszy 

rok obrotowy 2009, to jest od dnia 10 października 2008 roku.” 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że głosowaniu uczestniczyli wszyscy akcjonariusze osobiści 

lub poprzez swoich pełnomocników, ważne glosy oddano z 3.040.000 (trzech milionów czterdziestu tysięcy) akcji, procentowy 

udziały tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100%. Głosów „za” Uchwałą nr 3 oddano 3.040.000 (tj. 100% głosów „za” 

reprezentowanych na Zgromadzeniu), przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, co oznacza, że 

Zgromadzenie podjęło wymienioną uchwałę. 

III.2.5. Data i forma podjęcia decyzji o wprowadzeniu akcji serii A, B, C i D oraz Praw do Akcji serii D Emitenta 

do obrotu w Alternatywnym Systemie na rynku NewConnect 

Z Aktu notarialnego z dn. 15 września 2009 r. (Repertorium A Nr 2351/2009) 

„Uchwała nr 8 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą OPONIX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

 z dnia 15 września 2009 roku 

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C, praw do akcji serii D, akcji serii D 

do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz w sprawie dematerializacji akcji serii A, akcji serii B, akcji 

serii C, praw do akcji serii D oraz akcji serii D 

§1 

1. Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie oraz na wprowadzenie akcji serii A, akcji 

serii B, akcji serii C, praw do akcji serii D, akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect). 
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2. Walne zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na dematerializację akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C, praw do akcji serii 

D, akcji serii D w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 

183, poz. 1538 ze zm.). 

3. Walne zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do: 

a. Dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C, praw do akcji serii D, akcji serii D do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek 

NewConnect) 

b. Złożenia do depozytu prowadzonego prze Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie 

akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C, praw do akcji serii D, akcji serii D, 

c. Dokonania dematerializacji akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C, praw do akcji serii D, akcji serii D, w tym w 

szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy 

lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C, praw do akcji serii D, akcji 

serii D. 

§2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze jednomyślnie ilością 

28.400.000 głosów „za” (tj. 100% głosów „za” reprezentowanych na Zgromadzeniu), przy braku głosów wstrzymujących się i 

braku głosów przeciwnych podjęli Uchwałę Nr 8 w zaproponowanym brzmieniu.” 

 

III.3. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie 
 
Wszystkie akcje Emitenta uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za pierwszy rok obrotowy spółki, 

kończący się 31 grudnia 2009 roku, to jest od dnia 10 października 2008 roku. 

 

 
III.4. Wskazanie praw z instrumentów finansowych Emitenta i zasad ich realizacji 
 
Prawa i obowiązki związane z wprowadzanymi do obrotu akcjami Emitenta są określone w przepisach Kodeksu spółek 

handlowych, w innych przepisach prawa oraz w Statucie Emitenta. 

 

Akcjonariuszowi przysługują prawa o charakterze majątkowym i korporacyjnym. 

III.4.1. Prawa majątkowe 

Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa majątkowe:  

 

1) Prawo do dywidendy 

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, 

który został przeznaczony przez walne zgromadzenie w drodze uchwały o podziale zysku do wypłaty akcjonariuszom.  

Z uwagi na fakt, że Statut Emitenta nie zawiera żadnych postanowień co do sposobu podziału zysku, zastosowanie ma art. 347 

§2 Ksh, zgodnie z którym zysk rozdziela się w stosunku do liczby posiadanych akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk 

rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. 

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którzy są posiadaczami akcji w dniu ustalenia prawa do 

dywidendy (zwanym również dniem dywidendy). W przypadku akcji zdematerializowanych stan posiadania tych akcji wykazany 



DOKUMENT INFORMACYJNY    
 

 

 - 28 - 

jest na rachunku papierów wartościowych. Dzień dywidendy wyznaczany jest przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale 

o podziale zysku.  

W dniu dywidendy po stronie akcjonariusza powstaje roszczenie o wypłatę dywidendy za dany rok obrotowy. Roszczenie to 

staje się wymagalne od dnia terminu wypłaty dywidendy. Termin wypłaty dywidendy w spółkach publicznych ustalany jest przez 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale o podziale zysku. Ponadto przy określaniu terminu wypłaty dywidendy należy mieć 

na uwadze brzmienie § 124 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, zgodnie z którym dzień wypłaty dywidendy może 

przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu ustalenia prawa do dywidendy.  

Kwota przeznaczona do podziału miedzy 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 te 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 nie przewiduje, że Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet 

przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, na zasadach i w wysokości określonych w Ksh. 

Roszczenie o wypłatę dywidendy – jako roszczenie majątkowe – ulega przedawnieniu, zgodnie z art.117, 118 i 120 ust. 1 

Kodeksu cywilnego, po upływie 10 lat licząc od dnia terminu wypłaty dywidendy. 

 

2) Prawo poboru nowych akcji 

Stosownie do art. 433 §1 Ksh - akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji emitowanych przez spółkę  

w związku z podwyższeniem jej kapitału zakładowego, w stosunku do liczby posiadanych akcji.  

Zgodnie z art. 433 §2 Ksh Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości 

lub w części, jeżeli zostaną łącznie spełnione następujące przesłanki:  

� uchwała podjęta w interesie spółki, 

� uchwała podjęta większością co najmniej czterech piątych głosów, 

� uchwała wyraźnie zapowiedziana w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

Zarząd obowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru 

oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. 

Powyższe wymogi nie mają zastosowania, 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;  

� nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie 

obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji. 

 

3) Prawo do udziału w majątku likwidacyjnym 

Zgodnie z art. 474 Ksh akcjonariusze mają prawo do udziału w majątku spółki, pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu 

jej wierzycieli. Majątek ten dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał 

zakładowy spółki. Wielkość wpłat dokonanych przez akcjonariusza na kapitał zakładowy spółki ustala się na podstawie liczby  

i wartości posiadanych przez niego akcji.  

Realizacja prawa do udziału w majątku likwidacyjnym uzależniona jest od spełnienia następujących przesłanek: 

� po pierwsze, muszą być zaspokojone lub zabezpieczone roszczenia wierzycieli spółki; zaspokojeniu podlegają 

roszczenia wymagalne i bezsporne, zabezpieczeniu zaś roszczenia sporne lub jeszcze niewymagalne (np. poprzez 

złożenie odpowiednich kwot do depozytu sądowego), 

� po drugie, wartość majątku spółki przewyższa wartość wszystkich zobowiązań, a więc po ich pokryciu pozostaje 

nadwyżka do podziału pomiędzy akcjonariuszy, 

� po trzecie, musi upłynąć co najmniej rok od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli do 

zgłoszenia ich wierzytelności wobec likwidowanej spółki. 
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Żadne z akcji Emitenta nie są uprzywilejowane co do podziału majątku w przypadku likwidacji spółki. Ponadto Statut Spółki nie 

określa żadnych innych zasad podziału tego majątku, zatem posiadacze akcji Emitenta mają prawo do udziału w majątku 

likwidacyjnym spółki, proporcjonalnie do dokonanych wpłat na kapitał zakładowy. 

 

4) Prawo do rozporządzania akcjami  

Przez rozporządzanie akcją należy rozumieć przede wszystkim jej zbycie (przeniesienie własności na nabywcę) oraz inne 

rozporządzenia, takie jak ustanowienie na niej zastawu lub prawa użytkowania oraz wydzierżawienie. 
Przedmiotem rozporządzenia są we wszystkich powołanych wyżej przypadkach prawa wynikające z akcji, nie zaś „rzecz”, czyli 

dokument akcji. Nie przekreśla to jednak faktu, że zbycie akcji jest czynnością realną, tzn. do skutecznego przeniesienia 

własności akcji na nabywcę niezbędne jest przeniesienie posiadania dokumentu akcji, zaś w przypadku akcji 

zdematerializowanych – dokonanie odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. 

Dopuszczalność zbycia akcji wynika wprost z przepisu art. 337 §1 Ksh, który brzmi: „Akcje są zbywalne”, ponadto jest on 

konsekwencją kapitałowego charakteru spółki akcyjnej. Dopuszczalność ustanowienia użytkowania na prawach (w tym na 

prawach z akcji) znajduje podstawę prawną w art. 265 § 1 Kodeksu cywilnego, zaś w przypadku zastawu rolę takiego przepisu 

pełni art. 327 Kodeksu cywilnego. 

Należy zaznaczyć, że w okresie, gdy akcje spółki publicznej (w tym akcje Emitenta),  na których ustanowiono zastaw lub 

użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki 

papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 §3 Kodeksu spółek handlowych). 

III.4.2. Prawa korporacyjne (organizacyjne) 

Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa korporacyjne:  

 

1) Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu  

Prawo akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ma charakter bezwzględny, albowiem akcjonariusz nie może 

być pozbawiony możliwości udziału w obradach Walnego Zgromadzenia i wyrażania tam swojego stanowiska. Gwarancją tego 

prawa jest procedura zwoływania Walnego Zgromadzenia (art. 402, 4021, 405 Ksh), a także możliwość wytoczenia przez 

akcjonariusza bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu bądź nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu 

wskutek wadliwego zwołania, powództwa przeciwko Spółce o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia (art. 422 §1 i §2 Ksh). 

Zgodnie z art. 412 §1 Ksh Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub 

przez pełnomocnika, którego to prawa oraz liczby ustanawianych pełnomocników nie można w żaden sposób ograniczać.. 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu powinno być 

udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej bez wymogu opatrzenia podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 4121 §1 Ksh) wprowadza ograniczenie, iż pełnomocnikami akcjonariusza na Walnym 

Zgromadzeniu nie mogą być członek zarządu i pracownik spółki, który to przepis na mocy art. 4122 § 2 Ksh nie dotyczy spółek 

publicznych. W przypadku spółek publicznych, jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest członek 

zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub 

spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu 

(art. 412
2
 § 3 Ksh). W przypadku opisanym w zdaniu poprzednim udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, a 

pełnomocnik ma obowiązek głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi mu przez akcjonariusza. Co do zasady akcjonariusz 

nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał 

dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z 

zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką, jednakże w przypadku spółki publicznej akcjonariusz może 

głosować jako pełnomocnik przy powzięciu wymienionych uchwał dotyczących jego osoby, z tym zastrzeżeniem, że art. 412
2
 § 

3 i 4 Ksh stosuje się odpowiednio. 

 

W związku z prawem do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariuszowi przysługują ponadto: 

a. Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu  
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Zgodnie z art. 411 Ksh akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Statut Emitenta nie przewiduje 

ograniczenia prawa głosu akcjonariusza dysponującego powyżej jednej dziesiątej ogółu głosów w Spółce. Zgodnie z art. 

4111 § 1 Ksh Akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną jeżeli 

przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia. W spółce Emitenta nie ustalony został Regulamin Walnego Zgromadzenia 

Emitenta.  

Prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, reprezentującym co  najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki 

(art. 400 §1 Ksh). Statut Emitenta nie zawiera odmiennych postanowień w tym zakresie. 

 

b. Prawo żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i  umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

Walnego Zgromadzenia 

Prawo żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

Walnego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, reprezentującym co  najmniej jedną dwudziestą  

kapitału zakładowego Spółki (art. 400 §1 Ksh). Statut Emitenta nie zawiera odmiennych postanowień w tym zakresie. 

Zgodnie z art. 401 § 4 Ksh akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą 

kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego 

zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, które to projekty spółka ma obowiązek 

niezwłocznie ogłosić na stronie internetowej. 

c. Prawo żądania tajnego głosowania  (art. 420 §2 Ksh) 

d. Prawo przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia i żądania wydania odpisów uchwał  (art. 421 §3 Ksh) 

e. Prawo do przeglądania w lokalu zarządu listy akcjonariuszy, prawo  żądania przesłania listy akcjonariuszy oraz prawo 

żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad  (art. 407 Ksh). 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wykłada się w lokalu zarządu przez dni 

powszednie przed obyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz 

żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Ponadto na podstawie art. 407 § 11 Ksh akcjonariusz spółki 

publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista 

powinna być wysłana. Akcjonariusz może żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w 

terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem. 

f. Prawo żądania wydania 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). 

g. 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 10% kapitału zakładowego 

reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 

2 Ksh). 

h. Prawo żądania od Zarządu Spółki informacji dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia  

Zgodnie z art. 428 § 1 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. Na 

mocy art. 428 § 2 Ksh zarząd powinien odmówić udzielenia informacji w przypadku, gdy: 

- mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności 

przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, 

- mogłoby narazić członka zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej. 

Art. 428 § 5 Ksh mówi, że w przypadku, o którym mowa w art. 428 § 1Ksh zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji 

dotyczących spółki poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd obowiązany jest 
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udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia. 

Zgodnie z art. 429 § 1 Ksh Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego 

zgromadzenia i który zgłosił swój sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie 

zarządu do udzielenia informacji.  

2) Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia 

a. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały. 

W przypadku, gdy uchwała Walnego Zgromadzenia jest sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godzi  

w interes Spółki lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, stosownie do art. 422 §1 Ksh uchwała taka może być 

zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. Do wystąpienia z takim 

powództwem, obok Zarządu, Rady Nadzorczej i poszczególnych członków tych organów, uprawniony jest: 

� akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu,  

� akcjonariusz bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,  

� akcjonariusz, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, ale tylko w przypadku wadliwego zwołania Walnego 

Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. 

W przypadku spółki publicznej (w tym Emitenta) termin do wniesienia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia 

wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały (art. 

424 §2 Ksh). 

b. Prawo do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały. 

Jeżeli uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenie jest sprzeczna z ustawą, akcjonariuszom wskazanym w pkt. 4.1. 

powyżej, przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności takiej uchwały (art. 

425 §1 Ksh). Zgodnie z art. 425 §3 Ksh - w przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powyższego powództwa 

wynosi trzydzieści dni od dnia ogłoszenia uchwały, nie później jednak niż rok od dnia powzięcia uchwały. 

3) Prawo do wytoczenia powództwa o naprawienie wyrządzonej Emitentowi szkody 

Z mocy art. 486 §1 Ksh, akcjonariuszowi przysługuje prawo do wytoczenia powództwa o odszkodowanie na rzecz Spółki. 

Uprawnienie powyższe ma charakter subsydiarny w tym znaczeniu, że nie przysługuje akcjonariuszowi od razu od chwili 

ujawnienia czynu wyrządzającego Spółce szkodę. Od tego momentu musi upłynąć co najmniej rok. Jest to czas, w którym 

sama Spółka powinna wytoczyć powództwo o naprawienie wyrządzonej jej szkody. 

4) Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami 

Zgodnie z art. 385 § 3 Ksh na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, 

wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi 

grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej. Art. 385 § 4 Ksh mówi, że jeżeli w skład 

rady nadzorczej wchodzi osoba, powołana przez podmiot określony w odrębnej ustawie, wyborowi podlegają jedynie 

pozostali członkowie rady nadzorczej. Na mocy art. 385 § 5 Ksh osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część 

akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć 

oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. Na 

podstawie art. 385 § 6 Ksh mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną 

zgodnie z § 5, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały 

oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Art. 385 § 7 Ksh 

mówi, że jeżeli na walnym zgromadzeniu, o którym mowa, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do 

wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów. 

5) Prawo żądania zbadania przez biegłego na koszt Emitenta określonego zagadnienia związanego z   

utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych) 

Zgodnie z art. 84 Ustawy o Ofercie Publicznej akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, posiadającym przynajmniej 5% ogólnej 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, przysługuje prawo do złożenia wniosku o podjecie uchwały w 

sprawie zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw 

(rewident do spraw szczególnych). W przypadku, gdy walne zgromadzenie akcjonariuszy nie podejmie uchwały zgodnej z 

treścią złożonego wniosku o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie 

wskazanego podmiotu jako rewidenta do sadu rejestrowego w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały (art. 85 Ustawy 
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o Ofercie Publicznej). Uprawnieniem chroniącym mniejszościowych akcjonariuszy jest instytucja przewidziana w art. 83 

Ustawy o Ofercie Publicznej Zgodnie z tym przepisem akcjonariusz spółki publicznej może zadąć na piśmie wykupienia 

posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej 

spółce. 

6) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o 

których mowa w art. 505 § 1 w art. 540 § 1  561 § 1 Ksh.  

  

W przypadku połączenia spółki zgodnie z przepisami art. 505 § 1 Ksh wspólnicy łączących się spółek mają prawo 

przeglądać następujące dokumenty: 

- plan połączenia, 

- sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata 

obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzane, 

- projekt uchwał o połączeniu spółek, 

- projekt zmian umowy albo statutu spółki przejmującej bądź projekt umowy albo statutu spółki nowo zawiązanej, 

- ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, na 

określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, 

- oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki, sporządzone dla celów połączenia na określony 

dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, przy wykorzystaniu tych samych 

metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, 

- sprawozdania zarządów łączących się spółek sporządzone dla celów połączenia, 

- opinię biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 Ksh. 

 

W przypadku podziału spółki zgodnie z przepisami art. 540 § 1 Ksh wspólnicy spółki dzielonej i spółek przejmujących mają 

prawo przeglądać następujące dokumenty: 

- plan podziału, 

- sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności spółki dzielonej i spółek przejmujących za trzy 

ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeżeli opinia lub raporty były sporządzone, 

- projekt uchwały o podziale, 

- projekt zmian umowy lub statutu spółki przejmującej lub projekt umowy lub statutu spółki nowo zawiązanej, 

- ustalenie wartości majątku spółki dzielonej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o 

ogłoszenie planu podziału, 

- oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki, sporządzone dla celów podziału na określony 

dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału, przy wykorzystaniu tych samych 

metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, 

- sprawozdania zarządów spółek uczestniczących w podziale, sporządzone dla celów podziału 

- opinię biegłego, o której mowa a art. 538 § 1 Ksh. 

 

W przypadku przekształcenia spółki zgodnie z przepisami art. 561 § 1 Ksh wspólnicy spółki przekształcanej mają prawo 

przeglądać następujące dokumenty: 

- plan przekształcenia, 

- projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki, 

- projekt umowy albo statutu spółki przekształconej, 

- wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej, 

- sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym 

przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym 

układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe, 

- opinię biegłego, o której mowa w art. 559 § 4 Ksh. 

Wspólnicy mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w lokalu zarządu spółki wszystkich ww. dokumentów. 

 

7) Prawo żądania informacji o stosunku dominacji lub zależności  
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Akcjonariusz Emitenta może żądać, aby spółka handlowa będąca 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). 

 

8) Prawo do umorzenia akcji 

Statut Emitenta w § 4 ust. 3 stanowi, że akcje Spółki mogą być umarzane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. 

Umorzenie może nastąpić z czystego zysku lub w drodze obniżenia kapitału zakładowego. Za umorzone akcje 

akcjonariusze otrzymają spłatę równą wartości nominalnej umorzonych akcji 

 

III.5. Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości. 

Zgodnie z art. 395 Ksh uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy podejmuje Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie ustala w uchwale o podziale zysku za ostatni rok obrotowy wysokość dywidendy, dzień ustalenia prawa do 

dywidendy (tzw. dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy (art. 348 §3 Ksh). W przypadku podjęcia przez Walne 

Zgromadzenie pozytywnej uchwały co do dywidendy dla akcjonariuszy, warunki i termin wypłaty dywidendy ustalane będą 

zgodnie z regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW). Statut Emitenta nie przewiduje wypłaty zaliczki 

na dywidendę. Zgodnie z §124 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, Emitent jest zobowiązany poinformować KDPW o 

wysokości dywidendy, o dniu ustalenia prawa do dywidendy (dniu dywidendy – zgodnie z określeniem zawartym w przepisach 

Ksh) oraz terminie wypłaty dywidendy. Dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu 

ustalenia prawa do dywidendy (§ 124 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW). Z kolei zgodnie z § 130 Szczegółowych 

Zasad Działania KDPW - wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki 

publicznej (tak więc również akcjonariuszom Emitenta) następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW poprzez 

pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW 

rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na 

rachunku uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je na poszczególne rachunki papierów wartościowych osób 

uprawnionych do dywidendy (akcjonariuszy). Rachunki te prowadzone są przez poszczególne domy maklerskie. 

Zarząd Emitenta zamierza rekomendować przeznaczenie części zysku na wypłatę dywidendy za każdy rok, w którym Spółka 

osiągnie zysk, poczynając od zysku za rok 2009. 

 
 
III.6. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem 

instrumentami finansowymi objętymi Dokumentem Informacyjnym, w tym wskazanie 

płatnika podatku. 

 

Ze względu na fakt, że informacje zamieszczone poniżej, dotyczące zasad opodatkowania dochodów z oferowanych papierów 

wartościowych mają charakter ogólny, zaleca się, by rozstrzygnięcia poszczególnych problemów związanych z opodatkowaniem 

takich dochodów powierzyć wyspecjalizowanym doradcom podatkowym. 

III.6.1. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmiot, który dokonuje wypłat należności z tytułów 

udziału w zyskach osób prawnych, zobowiązany jest, jako płatnik, pobierać, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek 

dochodowy od tych wypłat. Kwoty pobranego podatku przekazywane przez podmiot dokonujący wypłaty należności w terminie 

do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek właściwego urzędu skarbowego. 

Według art. 10 ust. 1 „dochodem z udziału w zyskach osób prawnych”, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b Ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych, jest dochód faktycznie uzyskany z akcji, w tym także: dochód z umorzenia akcji, 
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dochód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki – w celu umorzenia tych akcji, wartość majątku otrzymanego w 

związku z likwidacją osoby prawnej, dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący 

równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej. 

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów z tytułu 

umorzenia akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu umorzenia tych akcji oraz 

wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, nie zalicza się kwot w tej części, która stanowi koszt 

nabycia bądź objęcia, odpowiednio, umarzanych lub unicestwianych w związku z likwidacją akcji. Dochody (przychody) z 

powyższych źródeł, ewentualnie po pomniejszeniu o kwoty niestanowiące przychodów, określone w art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy 

o podatku dochodowym od osób prawnych, opodatkowane są, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych, zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19% uzyskanego przychodu. 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według następujących zasad, określonych w Ustawie  

o podatku dochodowym od osób prawnych: 

a) podstawę opodatkowania stanowi cały przychód z tytułu dywidendy, 

b) podatek wynosi 19 % otrzymanego przychodu (art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), 

c) zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółek, które łącznie spełniają warunki art. 22 ust. 4 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody 

(przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych posiada udziały (akcje)  

w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt. 3 ustawy podatku dochodowym od osób 

prawnych, 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, 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% przychodów, z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita 

Polska. Zwolnienie stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o podatku dochodowym 

od osób prawnych. Zwolnienie ma zastosowanie w stosunku do dochodów osiągniętych od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą 

Polską członkostwa w Unii Europejskiej. 

d) płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę ryczałtowanego podatku dochodowego  

z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla podatnika urzędu skarbowego (art. 26 Ustawy  

o podatku dochodowym od osób prawnych). 

III.6.2. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne 

Podmiot dokonujący wypłat z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na rzecz osób 

fizycznych (właściwe biuro maklerskie), obowiązany jest, zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, jako płatnik pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek w wysokości 19%. Pobrany podatek 

przekazywany jest przez biuro maklerskie na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego 

po miesiącu pobrania podatku. 

Zgodnie z art. 24 ust. 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest 

dochód faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: dochód z umorzenia udziałów lub akcji, dochód uzyskany z odpłatnego 

zbycia akcji na rzecz spółki – w celu umorzenia tych akcji, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, 

dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten 

kapitał z innych kapitałów osoby prawnej. Art. 24 ust. 5d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, że dochód 

z umorzenia akcji to nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi 

zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; jeżeli nabycie nastąpiło 

w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z dnia nabycia spadku lub darowizny. 
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Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa się według następujących 

zasad, określonych przez przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: 

a) podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy, 

b) przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), 

c) podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych), 

d) płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę podatku z przypadającej do wypłaty 

sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla płatnika urzędu skarbowego. 

III.6.3. Opodatkowanie dochodów osób prawnych w związku ze zbyciem papierów  

Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, tj. kwotą 

uzyskaną ze sprzedaży papierów wartościowych, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub 

objęcie papierów wartościowych. Dochód ze sprzedaży papierów wartościowych łączy się z pozostałymi dochodami i podlega 

opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - osoby prawne, 

które sprzedały papiery wartościowe, zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej, co miesiąc 

deklaracji podatkowej o wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania na 

rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku roku 

podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku 

podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku. Podatnik może również wybrać uproszczony 

sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6-7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

III.6.4. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w związku ze zbyciem papierów wartościowych 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z 

umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku zgodnie z taką umową ma zastosowanie, pod 

warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika zaświadczeniem o 

miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji) wydanym przez właściwy organ administracji 

podatkowej. 

Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - od dochodów uzyskanych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji 

praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną (...) podatek dochodowy 

wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu. Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych  

i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są  

w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się  

z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych.  

Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest: 

� różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania 

przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt. 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 

i 14, 

� różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w 

art. 3 pkt 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na 

podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, 

� różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z 

realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, 

� różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość 

prawną a kosztami uzyskania przychodów, kreślonymi na podstawie art. 22 ust. 1f pkt 1 lub art. 23 ust. 1 pkt 38, 
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� różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w 

spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a 

kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta w roku podatkowym. 

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 

Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia 

papierów wartościowych, i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji 

praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia 

udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w 

postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 ustawie 

o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

Zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej  

z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem 

przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów 

podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji podatkowej. 

III.6.5. Podatek od czynności cywilnoprawnych 
Zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż maklerskich instrumentów finansowych 

firmom inwestycyjnym, bądź za ich pośrednictwem, oraz sprzedaż tych instrumentów dokonywana w ramach obrotu 

zorganizowanego w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (a więc także w ramach 

alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect) jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych. W innych 

przypadkach, zbycie praw z papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych  

w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy o podatku od 

czynności cywilnoprawnych).W takiej sytuacji, zgodnie z art. 4 pkt 1 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, kupujący 

zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych. 

III.6.6. Podatek od spadków i darowizn 

Zgodnie z Ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny,  

praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu 

podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli: 

� w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był obywatelem polskim lub 

miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

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

Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa lub powinowactwa albo 

innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą i obdarowanym. 

III.6.7. Odpowiedzialność płatnika podatku 

Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, 

poz. 60 ze zm.) płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia 

go we właściwym terminie organowi podatkowemu - odpowiada za podatek nie pobrany lub podatek pobrany a nie wpłacony. 

Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli płatnika. Przepisów  

o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli 

podatek nie został pobrany z winy podatnika. 
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IV. DANE O EMITENCIE 

IV.1.  Dane Emitenta 

 
Nazwa (firma):  OPONIX.PL Spółka Akcyjna  

Kraj:  Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres:  ul. Botaniczna 27, 04-568 Warszawa 

Numer KRS: 0000315994 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

NIP:  9522057653 

REGON 141582671 

Telefon: +48 22 610 45 45 

Fax.: +48 22 203 53 93 

Poczta elektroniczna: ri@oponix.pl 

Strona internetowa:  www.oponix.pl 

 

IV.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta 
Emitent został utworzony na czas nieograniczony. 

IV.3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent 
Emitent został utworzony na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000 r., Dz. U. Nr 

94, poz. 1037 ze zm.) i działa zgodnie ze Statutem OPONIX.PL S.A. i innymi właściwymi przepisami prawa. 

Spółkę OPONIX.PL S.A zawiązano aktem w dniu 03 października 2008 roku (Akt notarialny Repertorium A Nr 2439/2008), przed 

notariuszem Krzysztofem Bukiem, mającym siedzibę w Warszawie przy ul. Grochowskiej 280 lok.10. 

IV.4. Miejsce rejestracji Emitenta oraz numer KRS 
Emitent jest zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla 

m. st. Warszawy w Warszawie,  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315994. 

Emitent został wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego 

dla m. st. Warszawy w Warszawie,  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21 października 2008 roku 

(Sygnatura Akt WA.XIII NS - REJ. KRS/30030/09/11). 

IV.5. Krótki opis historii Emitenta 
Emitent został utworzony na podstawie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Buka w Warszawie w dniu 03 

października 2008 roku. Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 

21 października 2008 roku. Kapitał zakładowy w dniu rejestracji wynosił 1.420.000 zł. Akcjonariuszami – Założycielami 

OPONIX.PL S.A. byli:  

1) VENO S.A., która objęła 14.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A stanowiących 49,3%  kapitału zakładowego oraz 

głosów na Walnym Zgromadzeniu, 

2) Aaltonen Sp. z o.o., która objęła 14.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A stanowiących 49,3% kapitału zakładowego 

oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu, 

3) Piotr Zapała, który objął 400.000 akcji imiennych serii C stanowiących 1,4% kapitału zakładowego oraz głosów na Walnym 

Zgromadzeniu. 

Akcje serii A, B i C nie były uprzywilejowane. 
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W dniu 05 listopada 2008 roku sklep internetowy prowadzony przez Oponix.pl S.A. rozpoczął sprzedaż opon i felg oraz innych 

artykułów motoryzacyjnych pod adresem www.oponix.pl.  

 

W lutym 2009 nastąpiła integracja systemu e-commerce z systemem logistyczno – sprzedażowym. Główne korzyści wynikające 

z pełnej integracji informatycznej systemu sprzedażowego polegają na: 

- automatyzacji procesu zamówień, co skutkuje szybszą realizacją zamówień, 

- automatyzacja procesu komunikacji z klientem podczas realizacji zamówienia, 

- prezentacja w systemach e-commerce pełnej bieżącej oferty magazynowej, 

- wydajniejsza praca zespołu konsultantów technicznych. 

 

W dniu 03 marca 2009 roku Pan Piotr Zapała sprzedał 400.000 akcji serii C dwóm dotychczasowym akcjonariuszom: VENO S.A. 

i Aaltonen Sp. z o.o. Tym samym oba podmioty osiągnęły po 50% udziałów w kapitale zakładowym OPONIX.PL. 

 

W kwietniu 2009 roku Emitent uruchomił projekt marketingowy klubmomo.pl, który promuje produkty włoskiej marki MOMO 

produkującej felgi aluminiowe oraz inne artykuły motoryzacyjne i tuningowe. Emitent jest dystrybutorem produktów marki  

MOMO w Polsce. Również w kwietniu 2009 roku OPONIX.PL S.A. uruchomiła nowy sklep e-commerce pod adresem 

www.automocni.pl.  Emitent prowadzi również sprzedaż za pośrednictwem serwisów aukcyjnych, np. allegro.pl. 

 

W dniu 15 września 2009 roku Walne Zgromadzenie OPONIX.PL S.A. podjęło Uchwałę nr 5 w sprawie scalenia (połączenia akcji) 

Spółki, tj. podwyższenia wartości nominalnej dotychczas wyemitowanych akcji z 0,05 PLN do 0,50 PLN. W związku z 

przeprowadzonym scaleniem akcji Spółki zmniejszyła się ogólna liczba akcji Emitenta wszystkich serii z liczby 28.400.000 

(słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta tysięcy) do liczby 2.840.000 (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści 

tysięcy). 

Na tym samym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusze podjęli decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 

nie większą niż 1.065.000 PLN, tj. do kwoty nie większej niż 2.485.000 PLN, w drodze emisji nie więcej niż 2.130.000 (dwa 

miliony sto trzydzieści tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej 0,50 PLN każda, które to akcje w dalszej kolejności zostały 

zaoferowane inwestorom w drodze oferty prywatnej. 

Powyższe Walne Zgromadzenie OPONIX.PL podjęło również Uchwałę nr 8 w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, 

akcji serii B, akcji serii C, praw do akcji serii D, akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek New Connect) oraz w sprawie dematerializacji akcji serii A, akcji serii B, 

akcji serii C, praw do akcji serii D oraz akcji serii D. 

W dniu 25 oraz 27 września 2009 roku, dotychczasowi akcjonariusze tj. VENO S.A. i Aaltonen Sp. z o.o. zawarli szereg umów 

sprzedaży akcji Emitenta z osobami fizycznymi i prawnymi. Obaj dotychczasowi akcjonariusze sprzedali po 19,74% posiadanych  

przez siebie akcji Emitenta.  

W dniu 14 października 2009r. przed notariuszem Krzysztofem Bukiem, mającym siedzibę w Warszawie przy ul. Grochowskiej 

280 lok. 10. zostało przyjęte oświadczenie Zarządu Emitenta o wysokości objętego kapitału zakładowego w którym dookreślono 

wysokość podwyższenia do kwoty 1.520.000 PLN. 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 22 października 2009r. dokonał 

rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 

 

W listopadzie 2009 Emitent uruchomił pilotażowo projekt mobilnego serwisu opon. Wstępnie projekt obejmuje swoim zasięgiem 

rynek województwa mazowieckiego. Docelowo rozważane jest uruchomienie tego serwisu w całej Polsce. 

IV.6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich 
tworzenia 

Zgodnie z § 8 Statutu Emitenta oraz obowiązującymi przepisami prawa, w spółce istnieją następujące kapitały i fundusze: 

� kapitał zakładowy, 

� kapitał zapasowy, 
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� inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa lub powołane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. 

 
Kapitał zakładowy (podstawowy) 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego, kapitał zakładowy OPONIX.PL S.A. wynosi 1.520.000,00 zł 

i podzielony jest na 3.040.000 akcji o wartości nominalnej 0,50 PLN każda.  

Na mocy uchwał Walnego Zgromadzeni Spółka może tworzyć inne kapitały i fundusze. 

 

Kapitał zapasowy 

Zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §8 ust. 2 Statutu Emitent tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat,  

do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał zapasowy nie osiągnie co najmniej jednej 

trzeciej części kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewane są również nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji 

powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji. 

O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga uchwała Walnego Zgromadzenia, jednakże część tego kapitału - w wysokości jednej 

trzeciej kapitału zakładowego Spółki - może być użyta wyłącznie na pokrycie strat wykazanych w sprawozdaniu finansowym. 

Wyszczególnienie Stan na dzień  30 września 2009 r. (zł) 

Kapitał (fundusz) własny 1.527.298,49 
Kapitał (fundusz) podstawowy 1.420.000,00 

Kapitał zapasowy 0,00 

Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 

Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 

Wynik z lat ubiegłych 0,00 

Wynik netto roku bieżącego 107.298,49 

 

IV.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 
Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości wkładami pieniężnymi.  

IV.8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez 

obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do 

objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do 

nabycia tych akcji 

Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, 

dlatego też w chwili obecnej nie istnieją żadne podstawy do przewidywania jakichkolwiek zmian kapitału zakładowego w wyniku 

realizacji takich uprawnień przez obligatariuszy. 

IV.9. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie statutu 

przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach 

kapitału docelowego – może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i 

wartości kapitału zakładowego, o które w terminie ważności dokumentu informacyjnego 

może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie 

Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia dla Zarządu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach 

kapitału docelowego. W związku z powyższym kapitał zakładowy Emitenta nie może być w tym trybie podwyższony w terminie 

ważności Dokumentu Informacyjnego. 
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IV.10. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty 

finansowe emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe 

Papiery wartościowe Emitenta lub wystawiane z nimi kwity depozytowe nie są i nie były dotychczas notowane na żadnym rynku 

instrumentów finansowych. Nie wystawiano również w związku z nimi żadnych kwitów depozytowych. 

IV.11. Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta, 

mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy 

kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy 

prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym i 

ogólnej liczbie głosów. 

Emitent jest kapitałowo oraz osobowo powiązany ze spółkami: VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Aaltonen Sp. 

z o.o. z siedzibą w Warszawie, będącymi głównymi akcjonariuszami Emitenta. Członek Zarządu OPONIX.PL S.A. p. Witold Gazda 

jest Prezesem Zarządu i wspólnikiem Aaltonen Sp. z o.o. Pan Robert Puchała, członek Rady Nadzorczej Emitenta jest członkiem 

Zarządu i wspólnikiem Aaltonen Sp. z o.o. Ponadto Pan Robert Puchała jest bratem Pana Michała Puchały – członka Zarządu 

spółki Aaltonen Sp. z o.o. Pan Andrzej Wojno, członek Rady Nadzorczej Emitenta jest członkiem Rady Nadzorczej VENO 

Automotive S.A. VENO Automotive S.A. jest spółką zależną od VENO S.A. – jednego z głównych akcjonariuszy Emitenta.  

 

Nie występują żadne powiązania kapitałowe, organizacyjne i personalne pomiędzy Emitentem (lub osobami wchodzącymi w 

skład organów Emitenta i głównymi akcjonariuszami) a Autoryzowanym Doradcą – BTFG Audit sp. z o.o. (lub osobami 

wchodzącymi w skład jego organów). 

IV.12. Podstawowe informacje o produktach, towarach i usługach, wraz z ich określeniem 

wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i 

usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w 

przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i emitenta, w podziale na 

segmenty działalności 

Zgodnie ze Statutem do zakresu działalności Emitenta należą: 

 

• 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,  

• 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,  

• 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,  

• 45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,  

• 45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,  

• 45.40.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i 

detaliczna części i akcesoriów do nich,  

• 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,   

• 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,  

• 46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, 

• 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,  

• 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,  

• 46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 

• 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach,  

• 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,  

• 47.43.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,  
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• 47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach,  

• 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,  

• 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,  

• 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,  

• 52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,  

• 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,  

• 53.20.Z - Pozostała działalność pocztowa i kurierska,  

• 58.11.Z - Wydawanie książek,  

• 58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),  

• 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, - 

• 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,  

• 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,  

• 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,  

• 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,  

• 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych ,  

• 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność ,  

• 63.12.Z - Działalność portali internetowych,  

• 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych,  

• 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,   

• 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,  

• 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,  

• 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,  

• 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),  

• 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,  

• 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,  

• 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek.  

• 49.41.Z - Transport drogowy towarów;  

• 64.91.Z - Leasing finansowy;  

• 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;  

• 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane;  

 

Emitent działa w branży motoryzacyjnej prowadząc sklepy internetowe, a w pierwszym kwartale 2010 planuje uruchomić 

projekt wypożyczalni samochodów osobowych pod marką ‘rent65.pl’. 

Do głównych produktów sprzedawanych w sklepach internetowych Emitent zalicza: 

1) opony, których sprzedaż stanowi 93,84 % w ogóle przychodów ze sprzedaży 

2) felgi aluminiowe i stalowe, których sprzedaż stanowi 5,74 % przychodów ze sprzedaży, 

3) bagażniki (0,3% przychodów ze sprzedaży), 

4) łańcuchy (0,12% przychodów ze sprzedaży), 

5) foteliki dla dzieci oraz  

6) nawigację (GPS). 

W ofercie opon można znaleźć takie główne marki jak Pirelli, Michelin, Goodyear, Yokohoma, Nokian, Hankook oraz inne 

dostępne na rynku. 

W ofercie felg aluminiowych znajdują się marki: Momo, AEZ, ENZO, DEZENT, DOTZ. 

 W ofercie bagażników znajdują się marki: Thule, Taurus, Junior 
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IV.13. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji 

kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w dokumencie 

informacyjnym 

 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w niniejszym dokumencie informacyjnym OPONIX.PL S.A. 

dokonała inwestycji w akcje spółki Carbon Design S.A. z siedzibą w Warszawie. OPONIX.PL S.A. dokonał zakupu 1.000.000 

(jednego miliona) akcji Carbon Design S.A. w dniu 28 września 2009 roku od spółki VENO S.A. Cena zakupu akcji ustalona 

została na 0,07 zł (siedem groszy) za akcję. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) złotych. 

Zgodnie z opinią Zarządu OPONIX.PL S.A. inwestycja w akcje Carobon Design S.A. ma charakter krótkoterminowej inwestycji 

finansowej. 

 

IV.14. Strategia rozwoju Emitenta i projekcje finansowe 
 

W nadchodzących latach Emitent planuje podjąć następujące działania rozwijające i poszerzające dotychczasową działalność 

Emitenta: 

 

1) Mobilny serwis wymiany kół 

Firma Oponix.pl S.A. dostrzegła nową niezagospodarowaną dotychczas niszę na rynku motoryzacyjnym. Usługa została bardzo 

pozytywnie i z entuzjazmem oceniona podczas badania potencjału rynku przez zarządców flot samochodowych, flot firmowych, 

wypożyczalni samochodów, firm transportowych i spedycyjnych. 

Mobilny serwis opon to profesjonalnie wyposażony samochód świadczący pełen zakres usług związanych z wymianą i naprawą 

opon w dogodnym dla klienta miejscu i czasie. Największe zalety mobilnej usługi to : 

� brak kosztów dojazdu do serwisu, 

� odbiór opon do utylizacji, 

� kompleksowość usługi (wymiana opon we wszystkich pojazdach flotowych bez angażowania kierowcy), 

� monitoring ogumienia. 

 

W szczególności usługa ta polega na dotarciu specjalistycznymi samochodami do siedzib lub parkingów klientów i wymianie 

opon z letnich na zimowe lub odwrotnie. Pozwala to na oszczędzenie wielu godzin pracy całego zespołu który korzysta np. z 

samochodów służbowych, gdyż pojedynczy użytkownicy aut nie muszą dojeżdżać do punktu wymiany opon, poświęcać czas 

podczas wymiany i wracać do siedziby firmy. Minimalny czas potrzebny na cały opisany wyżej proces wymiany opon zajmuje 

jednej osobie około 2 godzin. W przypadku 20 samochodów służbowych, w których wymiana opon odbędzie się u klienta 

oszczędność sięga 40 godzin, czyli całego jednego tygodnia pracy. 

 

Oponix.pl planuje budowę sieci mobilnych serwisów kół w całej Polsce. W chwili obecnej posiada pierwszy specjalistyczny 

samochód do mobilnej wymiany i naprawy kół, a od przyszłego roku przewidywane jest regularne zwiększanie własnej floty 

samochodów serwisowych. 

 

2) Call Center  

Call Center jest narzędziem wspomagającym telefoniczną obsługę klientów, jak również telefoniczną komunikację wewnątrz 

firmy. Narzędzie takie łączy w sobie cechy systemów CRM (Customer Relationship Management) oraz CTI (Computer Telephony 

Integration). Określeniem CRM opisuje się systemy wspierające zarządzanie kontaktami z klientem, natomiast CTI to 

oprogramowanie integrujące strukturę telefoniczną i komputerową. Call center jest narzędziem niezbędnym do profesjonalnej 

obsługi klientów dzwoniących do firmy Oponix.pl. 

System Call Center jest szczególnie przydatnym firmom, w których telefon jest głównym lub pomocniczym narzędziem kontaktu 

z klientem, a tak jest w Oponix.pl. Dzięki wspólnej dla wszystkich pracowników bazie danych tworzona jest historia współpracy 
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z klientem, dokonywanych przez niego zakupów, informacja o rabatach i płatnościach oraz treści prowadzonych rozmów. 

Informacje te są na bieżąco uzupełniane i wymieniane między pracownikami i klientami firmy. 

System zapewnia nadzór nad pracownikami w czasie rzeczywistym i późniejszą analizę ich działań. Pozwala ocenić ich 

aktywność, czas pracy i wyniki. Daje narzędzia umożliwiające korygowanie i poprawę pracy konsultantów i agentów. 

 

Podstawowe funkcje systemu Call Center: 

� telefon SIP lub pełna obsługa telefonu z poziomu komputera, 

� monitorowanie i zarządzanie kolejką połączeń oczekujących na odebranie, 

� monitorowanie stanu agentów (linii wewnętrznych, miejskich, grup i kanałów DISA), 

� integracja z oprogramowaniem istniejącym w firmie,  

� integracja z Microsoft Office Outlook 2007, 

� identyfikacja klienta przed odebraniem rozmowy, 

� historia kontaktu z klientem, 

� nagrywanie rozmów, 

� historia połączeń przychodzących, wychodzących, nieodebranych i utraconych (nieodebranych w wyniku zajętości 

wszystkich linii), 

� import kontaktów z programów pocztowych, 

� wspólna dla wszystkich pracowników baza klientów, 

� notatka do każdej odbytej rozmowy, 

� zarządzenie użytkownikami systemu i możliwość nadawania im praw. 

 

Przewidywane rozwiązanie charakteryzuje się niezawodnością oraz wysoką elastycznością i podatnością na modyfikacje.  

 

System CRM CTI:  

� wbudowany system CRM do zarządzania relacjami z kontaktami (baza danych teleadresowych, notatki, treści rozmów, 

zadania), 

� identyfikacja przed odebraniem połączenia, 

� możliwość tworzenie grup kontaktów, 

� informacja o numerze infolinii na który przychodzi połączenie, 

� łatwy dostęp do listy połączeń z podziałem na odebrane, wychodzące i nieodebrane, 

� bezpośrednie wykonywanie połączeń z listy kontaktów, 

� możliwość przypisania opiekuna do kontaktu, 

� wspólna baza danych teleadresowych dla wszystkich użytkowników, 

� możliwa integracja z oprogramowaniem firm trzecich. 

 

Aplikacja będzie także miała możliwość prezentacji w czasie rzeczywistym wskaźników obsługi telefonicznej (także na 

projektorze multimedialnym lub np. monitorze szefa).  

� liczba połączeń przychodzących (dla całego systemu, grupy lub agenta),  

� liczba połączeń odebranych (dla całego systemu, grupy lub agenta),  

� liczba połączeń nieodebranych i utraconych (dla całego systemu, grupy lub agenta), 

� liczba połączeń oczekujących na odebranie,  

� liczba rozmów aktualnie prowadzonych, 

� liczba zalogowanych agentów do grup obsługi,  

� liczba zalogowanych i wolnych agentów, 

� średni czas rozmowy przychodzącej, 

� procent rozmów trwających dłużej niż X sekund w ostatnich Y minutach, 

� % rozmów odebranych,  

� % rozmów nieodebranych i utraconych.  
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3. Projekt marketingowy rent65.pl 

W pierwszym kwartale 2010 roku Emitent planuje uruchomić projekt marketingowy rent65.pl, który zajmować się będzie 

wypożyczaniem samochodów osobowych dla klientów instytucjonalnych oraz osób prywatnych. Wprowadzenie tego projektu 

jest na polskim rynku pomysłem innowacyjnym, a jego głównym celem będzie reklamowanie marki Oponix.pl poprzez wynajem 

samochodów w formule: „niska cena wynajmu za reklamę”. Z uwagi na to, że działalność polegająca na wynajmie samochodów 

nie nosi ryzyka sezonowości, projekt rent65.pl zmniejszy ryzyko sezonowości występujące w branży oponiarskiej i w spółce 

Oponix.pl. 

 

Na lata 2009 (pierwszy rok obrotowy spółki rozpoczął się 03 października 2008 i zakończył 31.12.2009) i 2010 Emitent zakłada 

osiągnięcie następujących wyników finansowych: 

 

PLN 31.12.2009 31.12.2010 
Planowane przychody ze sprzedaży 3 500 000 10 979 016 
Marża brutto 420 000 1 945 016 
Zysk netto 100 000 125 550 
 

Wstępne dane finansowe na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazują osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na poziomie 3.500.000 

złotych. Dzięki realizacji przedstawionego powyżej planu inwestycyjnego i realizacji określonej strategii Spółki Emitent 

przewiduje, że w najbliższych latach przychody ze sprzedaży OPONIX.PL S.A. będą wzrastać. Już w 2010 roku Emitent zakłada 

osiągnięcie niemalże 11.000.000 zł przychodów ze sprzedaży, co powinno być wymiernym efektem przeprowadzonych 

inwestycji, opisanych w pkt IV.14 powyżej. 

IV.15. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub 

likwidacyjnym 

Wobec Emitenta nie zostały wszczęte postępowania: upadłościowe, układowe ani likwidacyjne. Spółka nie uczestniczy również 

w postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym ani nie jest wobec niej prowadzone postępowanie egzekucyjne. Wobec Spółki nie 

toczą się również żadne postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowe lub arbitrażowe. 

Według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego nie istnieją jakiekolwiek 

okoliczności mogące spowodować wszczęcie wobec Emitenta postępowania upadłościowego, układowego lub likwidacyjnego. 

IV.16. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub 

egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla 

działalności emitenta 

Wedle wiedzy Emitenta , wobec Emitenta nie były wszczęte postępowania ugodowe, arbitrażowe ani egzekucyjne. 

Według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego nie istnieją jakiekolwiek 

okoliczności mogące spowodować wszczęcie wobec Emitenta postępowania ugodowego, arbitrażowego lub egzekucyjnego. 
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IV.17. Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, 

postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za 

okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić 

według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej 

przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuacje finansową Emitenta 

Wedle wiedzy Emitenta, w okresie ostatnich 12 miesięcy wobec Emitenta ani też z jego wniosku nie zostało wszczęte ani nie 

toczy się żadne inne postępowanie przed organami rządowymi, postępowanie sądowe ani arbitrażowe, które to postępowania 

mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta. 

Emitent nie posiada jednocześnie żadnej wiedzy, która wskazywałaby, że jakiekolwiek postępowanie takiego rodzaju mogłoby 

zostać wszczęte w najbliższej przyszłości. 

IV.18.  Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy 

instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego 

sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Spółka OPONIX.PL S.A. nie posiada żadnych zobowiązań istotnych z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy 

instrumentów finansowych, które związane są z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

IV.19. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z 

działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym  

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w niniejszym dokumencie informacyjnym OPONIX.PL S.A. 

dokonała inwestycji w akcje spółki Carbon Design S.A. z siedzibą w Warszawie. OPONIX.PL S.A. dokonał zakupu 1.000.000 

(jednego miliona) akcji Carbon Design S.A. w dniu 28 września 2009 roku od spółki VENO S.A. Cena zakupu akcji ustalona 

została na 0,07 zł (siedem groszy) za akcję. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) złotych. 

Zgodnie z opinią Zarządu OPONIX.PL S.A. inwestycja w akcje Carobon Design S.A. ma charakter krótkoterminowej inwestycji 

finansowej. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 30 września 2009 r., którego przeglądu dokonał biegły rewident 

(raport z przeglądu tego sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego dokumentu informacyjnego) wykazało zwiększenie 

wartości aktywów finansowych od jednostek powiązanych (tj. Carbon Design S.A.) o 230.000,00 zł. Aktualizacja wartości 

inwestycji stanowi dominujący składnik wyniku finansowego spółki za okres objęty sprawozdaniem załączonym do niniejszego 

dokumentu informacyjnego, zatem uznana została za zdarzenie mające wpływ na wyniki działalności Emitenta. 

IV.20. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej 

Emitenta oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu 

sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2008 r., stanowiącego załącznik do 

niniejszego dokumentu informacyjnego 

Wszelkie istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta, które powstały po dniu 31 grudnia 2008 

roku zostały zawarte w punkcie IV.5. niniejszego dokumentu informacyjnego. 

IV.21. Zarząd i Rada Nadzorcza Emitenta   

IV.21.1. Zarząd 

Zgodnie z § 13 Statutu Spółki Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu. Członków Zarządu 

powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na trzyletni okres wspólnej kadencji. Członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani 

zostali przez Założycieli w Akcie Założycielskim Spółki w dn. 03 października 2008 roku (akt notarialny Repertorium A nr 

2439/2008).  

W skład obecnego Zarządu wchodzą: 

 



DOKUMENT INFORMACYJNY    
 

 

 - 46 - 

Piotr Seweryn Gniadek – Prezes Zarządu, 

 

Doświadczenie zawodowe:  

Od października 2008 roku Prezes Zarządu OPONIX.PL S.A., 

2008 – 2009 Członek Rady Nadzorczej VENO S.A., 

2007 – 2008 Współpraca z VENO S.A., 

Od 2007 Właściciel E-Soultions 

- doradztwo biznesowe e-commerce 

2003 – 2007 Menedżer ds. Marketingu w ERPATECH (importer i przedstawiciel Black&Decker oraz 

DeWALT) 

2000 – 2003 Współwłaściciel, Dyrektor Zarządzający w TANI MERCHANDISING Sp. z o.o. 

2000 -2001 Dyrektor ds. informatyki w INTERNET IDEA S.A. (dostawca produktów i usług 

informatycznych) 

1998 – 2000 Programista w INTERNET IDEA Sp. z o.o. 

1996 - 1999 Własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych 

 

 

 

Edukacja:  

1997 - 2001 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie 

2001 -2003 Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie 

 

Witold Janusz Gazda – Członek Zarządu 

 

Doświadczenie zawodowe:  

Od października 2008 Członek Zarządu OPONIX.PL 

Od czerwca 2008  Prezes Zarządu Aaltonen Sp. z o.o. 

Od września 2008  Członek Zarządu Buchalteria Sp. z o.o. 

XII.1997 – XII.2007 PIRELLI POLSKA Sp. z o.o. 

2006 – 2007 Balic Countries Manager 

2003 – 2005 Business Development Manager/Driver Manager 

2000 – 2002 Key Account Manager 

1998 – 1999 Regional Sales Representative 

X. 1995 – XII. 2007 Przedstawiciel Handlowy/ Key Account Manager w FELIX POLSKA Sp. z o.o. 

IX. 1994 – X. 1995 Przedstawiciel handlowy w Zakładach Piwowarskich w Żywcu (Brewing Industry Plant, 

Joint Stock Co. at Żywiec) 

Edukacja:  

1998 – 2000 Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie 

1995 – 1998 Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu; Marketing i Zarządzanie 

 

 

Mandat członków Zarządu aktualnie sprawujących swoją funkcję wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Walnego 

Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za 2011 rok, które zgodnie z art. 395 

§1 KSH powinno odbyć się do dnia 30 czerwca 2012 roku. Mandat członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia 

Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok 

obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Ponadto, zgodnie z art. 369 §5 KSH mandat członka Zarządu wygasa wskutek 

śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Zarządu ze składu Zarządu. Ponieważ członków Zarządu powołuje się na wspólną 

kadencję, dlatego też data powołania do składu Zarządu nie ma wpływu na datę końcową kadencji, która jest wspólna dla 

wszystkich członków Zarządu, działających w ramach danej kadencji. 
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Zgodnie z treścią art. 369 §1 KSH ponowne powołania tej samej osoby na członka zarządu jest dopuszczalne na kadencje nie 

dłuższe niż pięć lat każda. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Zarządu.  

 

IV.21.2. Rada Nadzorcza 

Zgodnie z §19 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Emitenta składa się z co najmniej pięciu członków, w tym z Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem, że członkowie 

pierwszej Rady Nadzorczej w tym Przewodniczący, powołani zostali przez Założycieli. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

jest przez członków Rady Nadzorczej spośród jej grona, większością głosów. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat i jest 

wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej. Wszyscy wymienieni poniżej Członkowie Rady Nadzorczej zostali w dniu 03 

października 2008 roku.  

W skłąd obecnej Rady Nadzorczej wchodzą: 

- Andrzej Wojno – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

- Robert Rafał Puchała – Członek Rady Nadzorczej, 

- Wojciech Kubala – Członek Rady Nadzorczej, 

- Małgorzata Izabela Górska – Członek Rady Nadzorczej, 

- Włodzimierz Adam Zantara – Członek Rada Nadzorczej. 

 

Mandaty członków Rady Nadzorczej aktualnie sprawujących swoją funkcję, wygasną najpóźniej z dniem odbycia 

Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za 2013 rok, które zgodnie z 

art. 396 §1 powinno odbyć się do dnia 30 czerwca 2014 roku. 

Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie 

finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Rady Nadzorczej. Ponadto, zgodnie z art. 369 §5 KSH w związku z 

art. 386 §2 KSH, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady Nadzorczej 

ze składu Rady Nadzorczej. Ponieważ członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję, dlatego też data powołania 

do składu Rady Nadzorczej nie ma wpływu na datę końcową kadencji, która jest wspólna dla wszystkich członów Rady 

Nadzorczej, działających w ramach danej kadencji. 

Zgodnie z treścią art. 386 §2 KSH, w związku z art. 369 §1 KSH, ponowne powołanie tej samej osoby na członka Rady 

Nadzorczej są dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed 

upływem bieżącej kadencji członka Rady Nadzorczej. 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco: 

 

IV.22. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co 

najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu 

Akcjonariusz 
Liczba 
akcji 

ogółem 
Seria A Seria B Seria C Seria D 

Udział w 
kapitale 
akcyjnym 

Udział w 
głosach 
na WZ 

VENO S.A. 920.000 900.000  20.000  30,26% 30,26% 

Aaltonen Sp. z o.o. 920.000  900.000 20.000  30,26% 30,26% 

Blumerang Pre IPO 
S.A. 290.000  290.000   9,54% 9,54% 

Pozostali 910.000 500.000 210.000  200.000 29,94% 29,94% 

Razem 3.040.000 1.400.000 1.400.000 40.000 200.000 100% 100% 
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V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 21 października 2008 do 30 września 2009 
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VI. ZAŁĄCZNIKI  

VI.1.  ZAŁĄCZNIK NR 1 – Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
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VI.2.  ZAŁĄCZNIK NR 2 - Ujednolicony aktualny tekst Statutu Spółki  

 
STATUT OPONIX.PL SPÓŁKI AKCYJNEJ 

(tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

OPONIX.PL S.A. z dnia 15 września 2009 r. oraz oświadczeniem Zarządu z dnia 14 października 2009 r.) 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1.  

Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą Oponix.pl Spółka Akcyjna.  

1. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Oponix.pl S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.  

§ 2.  

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.  

2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.  

4. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne placówki w kraju i za granicą, być wspólnikiem lub 

akcjonariuszem w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego, jak również uczestniczyć we wszelkich 

innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą. 

5. Przedmiotem działalności Spółki jest:  

• 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,  

• 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,  

• 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,  

• 45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,  

• 45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 

• 45.40.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i 

detaliczna części i akcesoriów do nich,  

• 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,   

• 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,  

• 46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa 

pozostałych artykułów użytku domowego,  

• 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,  

• 46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,  

• 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach,  

• 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,  

• 47.43.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,  

• 47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach,  

• 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

•  47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,  

• 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,  

• 52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,  

• 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,  

• 53.20.Z - Pozostała działalność pocztowa i kurierska,  

• 58.11.Z - Wydawanie książek,  

• 58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),  

• 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,  
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• 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,  

• 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,  

• 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,  

• 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,  

• 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych ,  

• 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność ,  

• 63.12.Z - Działalność portali internetowych,  

• 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych,  

• 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,   

• 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,  

• 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,  

• 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,  

• 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),  

• 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,  

• 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,  

• 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek.  

• 49.41.Z - Transport drogowy towarów;  

• 64.91.Z - Leasing finansowy;  

• 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;  

• 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane;  

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają 

się na zmianę, jeżeli uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zostanie podjęta większością dwóch 

trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.  

 

Kapitał zakładowy, akcje, prawa akcjonariuszy 

 

§ 3.  

1.  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.520.000 (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy) złotych i dzieli się na: 

a) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1400000 o 

wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 

b) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1400000 o 

wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 

c) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00001 do 40000 o wartości 

nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 

d) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do numeru nie więcej niż 

200000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.”  

2.   Akcje serii A, o łącznej wartości nominalnej 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych) zostały objęte przez Spółkę 

VENO S.A. z siedzibą w Warszawie jako Założyciela. Akcje serii B, o łącznej wartości nominalnej 700.000,00 zł (siedemset 

tysięcy złotych) zostały objęte przez Spółkę Aaltonen Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie jako Założyciela. Akcje serii C, o 

łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) zostały objęte przez Piotra Zapałę  zamieszkałego w 

Kutnie jako Założyciela.  

3. Akcje serii A oraz akcje serii B i serii C zostaną pokryte gotówką. Przed zarejestrowaniem Spółki akcje serii A oraz 

akcje serii B i serii C zostały pokryte w wysokości ¼ części ich wartości nominalnej.   

4. Akcje serii A, B i C zostaną opłacone w całości nie później niż do trzeciego października dwa tysiące dziewiątego roku 

(2009-10-03). 
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5. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.  

6. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.  

7. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji lub w 

drodze emisji nowych akcji. Podwyższenie może zostać dokonane dopiero po całkowitym wpłaceniu co najmniej dziewięciu 

dziesiątych dotychczasowego kapitału zakładowego.  

8. Kapitał zakładowy może być obniżany poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub umorzenie części akcji.  

§ 4.  

1. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela 

dokonuje Zarząd w formie uchwały, na żądanie zgłoszone przez akcjonariusza.  

2. Spółka może dokonać nabycia własnych akcji, jak również ustanawiać zastaw na własnych akcjach, jedynie w 

przypadkach i na zasadach wskazanych w artykułach 362-365 Kodeksu spółek handlowych.  

3. Akcje Spółki mogą być umarzane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorzenie może nastąpić z czystego 

zysku lub w drodze obniżenia kapitału zakładowego. Za umorzone akcje akcjonariusze otrzymają spłatę równą wartości 

nominalnej umorzonych akcji.  

§ 5.  

1. W braku odmiennej uchwały Walnego Zgromadzenia dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo 

pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do ilości posiadanych akcji (prawo poboru).  

2. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu 

do całości lub części nowych akcji. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie winna zostać powzięta większością 

przynajmniej czterech piątych głosów oddanych i powinna być szczegółowo umotywowana. Pozbawienie dotychczasowych 

akcjonariuszy prawa poboru może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy zostało to wyraźnie zapowiedziane w porządku obrad 

Walnego Zgromadzenia.   

§ 6.  

1. Zbycie akcji imiennych wymaga uzyskania zgody Zarządu wyrażonej w formie pisemnej.  

2. Zarząd winien udzielić zgody lub odmówić jej wydania w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku akcjonariusza o 

wydanie takiej zgody. Wniosek akcjonariusza powinien określać ilość zbywanych akcji, nazwisko lub nazwę podmiotu, na 

rzecz którego akcjonariusz zamierza zbyć akcje oraz cenę sprzedaży akcji. Jeżeli Zarząd odmówi wydania zgody, jest 

zobowiązany w terminie 14 dni wskazać innego nabywcę, który jest gotów nabyć zbywane akcje za cenę nie niższą niż 

określona we wniosku akcjonariusza o wydanie zgody na zbycie akcji. Jeżeli akcjonariusz nie otrzyma tej ceny w terminie 30 

dni od daty odmowy wydania zgody na zbycie akcji, może on zbyć akcje na rzecz podmiotu określonego we wniosku o 

wydanie zgody na zbycie akcji, za cenę nie niższą niż określona w tym wniosku. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje jest 

zobowiązany dołożyć należytych starań w celu zawarcia umowy z nabywcą wskazanym przez Zarząd, pod warunkiem że cena 

oferowana przez tego nabywcę nie będzie niższa niż cena określona we wniosku o wydanie zgody na zbycie akcji.  

3. Akcje wydawane w zamian za wkłady niepieniężne nie mogą być zbywane ani zastawiane do czasu zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym wniesiono wkłady.  

§ 7.  

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym do podziału przez Walne Zgromadzenie w stosunku do 

wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji. Jeżeli akcje nie zostały opłacone  w całości, zysk rozdziela się w stosunku do 

dokonanych wpłat na akcje.  

 

Gospodarka finansowa Spółki 

 

§ 8. 

1. W Spółce istnieją następujące kapitały i fundusze:  

1) kapitał zakładowy,  

2) kapitał zapasowy, 

3) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa lub powołane na mocy uchwały Walnego 

Zgromadzenia.  
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2. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego będzie przelewane przynajmniej 8% zysku 

za dany rok obrotowy Spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału 

zapasowego należy również przelewać nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po 

pokryciu kosztów emisji akcji.  

3. Na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć inne kapitały i fundusze.  

4. O użyciu kapitału zapasowego oraz innych funduszy i kapitałów decyduje Walne Zgromadzenie, z tym że część 

kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej części kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie straty 

wykazanej w sprawozdaniu finansowym.  

§ 9.  

Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2009 roku.  

§ 10.  

Zarząd jest zobowiązany w terminie pięciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego przedłożyć Radzie Nadzorczej 

sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki.  

§ 11.  

W przypadku, gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych 

oraz jedną trzecia części kapitału zakładowego, Zarząd obowiązany jest bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem 

powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.  

 

Władze Spółki 

 

§ 12.  

Władzami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie.  

 

Zarząd 

 

§ 13.  

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu.   

2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, członków pierwszego Zarządu, w 

tym Prezesa pierwszego Zarządu, powołują Założyciele.   

3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.  

4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano 

wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z 

mandatami pozostałych członków Zarządu.  

5. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 

za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.  

6. Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdej chwili przez Walne Zgromadzenie.  

 

§ 14.  

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę i kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, 

które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółki.  

2. Do kompetencji Zarządu, oprócz spraw wymienionych w niniejszym Statucie i obowiązujących przepisach prawa, 

należy w szczególności sporządzanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań 

finansowych oraz sporządzanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej sprawozdań z działalności Spółki za kolejne lata obrotowe. 

§ 15.  

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. 

§ 16.  

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce 

konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w 
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innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce 

kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do 

powołania co najmniej jednego członka Zarządu.  

§ 17.  

W umowach miedzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą lub 

pełnomocników powołanych uchwałą Walnego Zgromadzenia.  

§ 18.  

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.  

 

Rada Nadzorcza  

 

§ 19.  

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, w tym z Przewodniczącego Rady Nadzorczej.  

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem jednakże, że członków 

pierwszej Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego pierwszej Rady Nadzorczej, powołują Założyciele.  

3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.  

4. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 

finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.    

5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady 

Nadzorczej dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Rady Nadzorczej 

wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej.  

§ 20.  

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem 

jednakże, że Przewodniczącego pierwszej Rady Nadzorczej powołują Założyciele.  

2. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokonywany jest większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych 

na posiedzeniu.  

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przez dwóch 

członków Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się kiedy zajdzie taka potrzeba, nie rzadziej 

jednak niż raz na kwartał.   

4. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie na wniosek Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady 

Nadzorczej. W takim przypadku Rada Nadzorcza winna odbyć posiedzenie w terminie 14 dni od zgłoszenia 

powyższego wniosku.   

5. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady 

Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu przynajmniej trzech członków.   

6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. W 

razie równości głosów przeważa głos osoby przewodniczącej obradom.  

§ 21. 

1. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do osobistego wykonywania swoich praw i obowiązków.  

2. Z tytułu wykonywania swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie określone przez 

Walne Zgromadzenie.  

§ 22. 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.  

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:   

1) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,   

2) uchwalanie Regulaminu Zarządu,   

3) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz 

delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności 
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członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich 

czynności,   

4) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki,   

5) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu 

corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,    

6) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia tych osób,  

7) rozpatrywanie spraw i wniosków wnoszonych przez Zarząd,   

8) udzielanie zgody na zbywanie przez Zarząd praw i zaciąganie zobowiązań – w tym zaciąganie kredytów, zaciąganie i 

udzielanie pożyczek, jednorazowo powyżej kwoty 1.500.000,00 złotych (jeden milion pięćset tysięcy złotych),  

9) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki. 

 

§ 23. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Statut, tryb działania Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią 

czynności określa regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Walne Zgromadzenie.  

 

§ 24.  

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu w Warszawie wskazanym przez Zarząd. 

 

§ 25. 

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd.  

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego 

Spółki.  

§ 26.  

1. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w odpowiednim terminie, 

oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane.  

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 

zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego 

Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.  

§ 27.  

Oprócz innych spraw przewidzianych w niniejszym Statucie oraz przepisach Kodeksu spółek handlowych do 

kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:   

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły 

rok obrotowy,   

2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,   

3) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,    

4) dokonywanie zmian Statutu Spółki,   

5) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Spółki,   

6) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i wysokości ich wynagrodzenia,  

7) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku oraz w sprawie pokrycia strat, 

8) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu 

zarządu albo nadzoru,   

9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego 

prawa rzeczowego, - 

10) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,  

11) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 

453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,  

12) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie 

do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,    
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13) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych.  

§ 28.  

Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób zgodny z przepisami Kodeksu spółek handlowych 

 

 

 

§ 29.  

1. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest 

reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.  

2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być 

uchwalane, nawet jeżeli nie były umieszczone w porządku obrad.  

3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały i bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest 

reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia 

poszczególnych spraw na porządku obrad.  

4. (skreślono)  

§ 30.  

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.  

2. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią w sposób odmienny, 

uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.  

§ 31.  

1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonują prawo głosu osobiście lub przez właściwie 

umocowanych przedstawicieli.  

2. (skreślono)  

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 32.  

1. Rozwiązanie Spółki jest poprzedzone przeprowadzeniem likwidacji. 

2. Likwidacja będzie prowadzona pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. 

3. Likwidatorami Spółki będą członkowie Zarządu. Na wniosek akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/10 część 

kapitału zakładowego sąd rejestrowy może uzupełnić liczbę likwidatorów, mianując jednego lub dwóch likwidatorów. 

§ 33.  

Wszelkie ogłoszenia, dla których prawo nie przewiduje obowiązku oraz szczegółowego sposobu publikacji, mogą być 

zamieszczane w dzienniku: „Rzeczpospolita”, jeżeli Zarząd uzna to za stosowne.  

 

§ 34.  

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne 

obowiązujące przepisy prawa. 
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VI.3. ZAŁĄCZNIK NR 3 – Definicje i objaśnienia skrótów 

 
Akcjonariusz Uprawniony z Akcji Spółki 

 
Alternatywny System Obrotu 
Lub 
ASO 
 

Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2) Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. 

Autoryzowany Doradca 
lub 
BTFG Audit sp.  z o.o. 
 

BTFG Audit sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa, 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000247697 

Dokument informacyjny Dokument sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do 
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą  
nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 
2007 r. (z późn. zm.) 
 

Dz.U.  Dziennik Ustaw 
 

Emitent 
Lub 
Spółka 
Lub 
OPONIX.PL S.A. 
 

OPONIX.PL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Botaniczna 27,  
04-568 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod 
numerem KRS 0000315994 

EURO, euro EURO – jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej 
 

Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. 
Lub 
GPW 
 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
 

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
 

Kodeks Spółek Handlowych,  
Lub 
KSH lub ks. 
 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 
1037 ze zm.) 

Komisja Nadzoru Finansowego 
Lub  
KNF 
 

Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 
 

MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 
 

NWZ  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONIX.PL S.A. 
 

Organizator Alternatywnego 
Systemu Obrotu 
 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna 

PKB Produkt Krajowy Brutto 
 

PKD Polska Klasyfikacja Działalności 
 

PLN, zł, złoty Złoty – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 
 

Rada Nadzorcza, RN Rada Nadzorcza OPONIX.PL S.A. 
 

Regulamin ASO 
Lub 
Regulamin Alternatywnego 
Systemu Obrotu  

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.) 
 

UE Unia Europejska 
 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
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USD Dolar amerykański, waluta obowiązująca na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej 
 

Ustawa o obrocie instrumentami 
finansowymi 
Lub 
Ustawa o obrocie 
 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 
(Dz. U. Nr 183 poz. 1538) 

Ustawa o ochronie konkurencji i 
konsumentów 

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

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 (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539) 
 

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 2000 roku, Nr 14, poz.176, z późn. zmianami) 
 

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 2000 roku, Nr 54, poz. 654 z późn. zmianami) 

Ustawa o rachunkowości 
UoR 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. Nr 173, poz. 
1807 z późn. zmianami) 
 

VAT Podatek od towarów i usług 
 

WZA, Walne Zgromadzenie  Walne Zgromadzenie OPONIX.PL S.A. 
 

Zarząd, Zarząd Spółki, Zarząd 
Emitenta 
 

Zarząd OPONIX.PL S.A. 
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