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WSTĘP 

Firma i siedziba Emitenta 

Firma Emitenta brzmi: BLUMERANG PRE IPO Spółka Akcyjna 
 
Emitent może używać skrótu firmy w brzmieniu: BLUMERANG PRE IPO S.A. 
 
Siedzibą Emitenta jest Poznań.  

Firma i siedziba Autoryzowanego Doradcy 

Spółka Celichowski-Szyndler-Więckowska i Partnerzy z siedzibą w Poznaniu jest Autoryzowanym Doradcą biorącym 
udział w przygotowaniu niniejszego dokumentu informacyjnego. 

Podstawowe informacje dotyczące instrumentów finansowych wprowadzanych 
do obrotu 

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu w 
alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („New 
Connect’) następujących instrumentów finansowych wyemitowanych przez Emitenta: 
 
1) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, 
2) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, 
3) 800.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. 

Termin ważności dokumentu informacyjnego oraz tryb i sposób dokonywania 
zmian danych w nim zawartych 

Niniejszy dokument informacyjny pozostaje ważny przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy i jednocześnie nie 
późniejszy niż dzień rozpoczęcia obrotu instrumentami finansowymi Emitenta w alternatywnym systemie obrotu. 
 
Niniejszy dokument informacyjny, zgodnie z Regulacjami ASO jest publikowany w sposób uniemożliwiający 
dokonanie zmian w informacjach w nim zamieszczonych przez osoby nieuprawnione na stronach internetowych:  
Emitenta:     www.blumerangpreipo.pl  
     www. preipo.pl 
Autoryzowanego Doradcy:   www.kancelaria-csw.pl  
Organizatora ASO:     www.newconnect.pl.   
 
W ten sam sposób i w tym samym trybie będą publikowane wszelkie zmiany w treści niniejszego dokumentu, które 
nastąpiły w okresie jego ważności. 
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1. CZYNNIKI RYZYKA 
Zamieszczone poniżej wyliczenie czynników ryzyka, na jakie narażony jest Emitent i podmioty z jego grupy 
kapitałowej nie jest wyczerpujące. Obejmuje ono jednak możliwe okoliczności, związane z otoczeniem, a także z 
sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta i jego grupy kapitałowej, których wystąpienie może 
powodować powstanie największego ryzyka dla inwestorów.  

1.1. Ryzyka związane z Emitentem, jego działalnością i otoczeniem biznesowym 

1.1.1. Ryzyko związane z krótką historią działalności Emitenta 
 
Spółka Blumerang Pre Ipo S.A. jest typowym przedsięwzięciem typu start-up. Spółka została założona w dniu 31 maja 
2007 roku. Pomimo krótkiego okresu działalności Spółka realizuje założenia biznesowe w zakresie budowy portfela 
inwestycji. Działalność Spółki oparta jest na doświadczeniu osób zatrudnionych do pozyskania podmiotów będących 
przedmiotem inwestycji, weryfikacji ich sytuacji ekonomicznej i prawnej oraz założeń biznesowych działalności   

1.1.2. Ryzyko związane z inwestycją w akcje funduszu typu VC/PE 
Spółka Blumerang Pre Ipo S.A. utworzona została w celu prowadzenia działalności inwestycyjnej typu VC/PE poprzez 
nabywanie udziałów/akcji spółek z sektora MSP oraz tzw. start-up.W zainteresowaniu Emitenta są przede wszystkim 
podmioty znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju i nie notowane dotychczas na rynku zorganizowanym.Spółka ma 
zamiar w okresie późniejszym wprowadzić spółki ze swojego portfela do obrotu na rynku zorganizowanym, w 
zależności od stadium rozwoju danej spółki w alternatywnym systemie obrotu lub na ryku regulowanym. Działalność w 
formie funduszu typu  VC/PE wiąże się z podwyższonym ryzykiem inwestycyjnym  

Emitent będzie ograniczać to ryzyko poprzez wnikliwą analizę biznesplanów przedsiębiorstw, w których zamierza 
dokonać inwestycji, a także poprzez zapraszanie do współpracy kapitałowej inwestorów indywidualnych i 
instytucjonalnych. Partnerzy finansowi będą dobierani pod kątem ich możliwości zaangażowania w przedsięwzięcie 
uwzględniając wniesienie przez nich kapitału, doświadczenie i kontakty biznesowe mogące pomóc w rozwoju firmy. 
Emitent nawiązuje kontakty z osobami deklarującymi gotowość uczestniczenia w organizowanych przez niego 
przedsięwzięciach.  

Decyzje inwestycyjne Emitenta podejmowane są w oparciu o analizy dokonywane przez współpracujące z nim osoby 
posiadające doświadczenie z zakresu rynków finansowych,  co dodatkowo ogranicza wystąpienie tego ryzyka. 

1.1.3. Ryzyko związane z inwestycjami w spółki typu start-up i sektora MSP 
Strategia inwestycyjna Emitenta zakłada przede wszystkim inwestycje w projekty typu start-up oraz inwestycje w firmy 
z sektora MSP. Spółka będzie zarówno nabywała udziały/akcje spółek, w które będzie inwestowała, jak również 
udzielała im pożyczek na rozwój działalności, restrukturyzację, przygotowanie organizacyjne do wprowadzenia jej 
akcji do obrotu na rynku zorganizowanym 
Finansowanie bardzo młodych przedsiębiorstw (inwestycje typu start-up) lub przedsiębiorstw z sektora MSP, których 
działalność napotyka na bariery finansowe niesie za sobą jednak większe, w porównaniu z inwestycjami w dojrzałe 
przedsiębiorstwa, ryzyko. Wyniku to z faktu, iż są one w początkowej fazie rozwoju, działalność często jest 
specyficzna, a ich właściciele nie są skłoni dzielić się posiadaną wiedzą, doświadczeniem, know-how. Spółka powyższe 
ryzyko zamierza ograniczać dzięki współpracy z odpowiednimi specjalistami z branż, w których działają spółki, w 
które lokowane są środki pieniężne Emitenta. 

1.1.4. Ryzyko związane z przewidywaną dużą zmiennością wyniku finansowego 
Przyszłe wyniki finansowe Emitenta w dużej  mierze będą uzależnione od notować spółek z portfela Emitenta, które 
zostaną wprowadzone na rynek regulowany. W związku ze specyfiką prowadzonej przez Emitenta działalności  jego 
wynik finansowy, będzie więc podlegać większym wahaniom w porównaniu do spółek działających w innych branżach. 
Podstawowym źródłem zysków funduszu VC/PE jest przyrost wartości przedsiębiorstw portfelowych. Emitent wycenia 
swoje aktywa notowane na rynkach regulowanych według wartości godziwej. Wartość aktywów finansowych Emitenta 
uzależniona będzie w istotnym stopniu od bieżącej wyceny jego spółek portfelowych, tj. od ich bieżących notowań na 
rynku. Wahania kursów powodować będą znaczne zmiany w wartości aktywów Emitenta, ale przede wszystkim jego 
wyników finansowych. 
W związku z powyższym zaprognozowanie przyszłych wyników finansowych Emitenta jest znacznie utrudnione, 
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dlatego potencjalni inwestorzy Spółki powinni w swoich decyzjach inwestycyjnych uwzględniać dużą zmienność 
wyniku finansowego. 
Emitent przed podjęciem wszelkich inwestycji w spółki typu start-up oraz spółki MSP będzie dokonywał szczegółowej 
analizy finansowej tych spółek, jak również w uzasadnionych przypadkach zlecał due diligence niezależnym doradcom, 
aby w jak największym stopniu ograniczyć ryzyko błędnej inwestycji, a co za tym idzie ryzyko niekorzystnych wahań 
wyników finansowych w przyszłości.  
 

1.1.5. Ryzyko związane z płynnością portfela inwestycyjnego 
Spółki, które znajdą się w portfelu Emitenta nie będą w chwili ich nabycia notowane na rynku regulowanym, w związku 
z tym przez okres do dnia ich upublicznienia ich płynność będzie ograniczona. Taka sytuacja przyczyni się do 
pojawienia się ryzyka braku możliwości natychmiastowego zbycia posiadanych udziałów/akcji. 

Częściowo ryzyko to będzie minimalizowane dzięki wprowadzeniu sztywnych zapisów w umowach inwestycyjnych, w 
których zostaną określone szczegółowe terminy realicji umów, w tym przede wszystkim daty planowanego 
upublicznienia, tj. daty w której co do zasady Emitent będzie wychodził z inwestycji.  

1.1.6. Ryzyko związane z działalnością firm konkurencyjnych  
Na rynku polskim funkcjonuje coraz więcej firm konsultingowych, które działają jako fundusze typu VC/PE, 
dodatkowo fundusze notowane na rynku regulowanym przez co konkurencyjność w tej branży ciągle rośnie, 
Nie mniej Spółka stoi na stanowisku, iż okres rozwoju gospodarczego, w którym znajduje się gospodarka polska, 
stoworzenie nowego rynku New Connect, przyczynią się do dalszego rozwoju rynku kapitałowego. To wszystko 
spowoduje iż, przedsiębiorstwa typu MSP oraz start-up będą poszukiwały środków na swój rozwój, czyli usług, które 
oferuje Emitent. 
 

1.1.7. Ryzyko związane z pozyskiwaniem nowych spółek portfelowych 
Wzrost konkurencyjność na rynku VC/PE oraz pogorszenie koniunktury na rynku kapitałowym może spowodować 
wystąpienie trudności w pozyskaniu nowych spółek do portfela Emitenta.  
Spółka uważa jednak, że podobnie jak przy ryzyku konkurencyjności, wzrost gospodarczy będzie determinował nadal 
potrzebę pozyskania przez spółki z sektora MSP jak i przede wszystkim typu start-up środków na dalszy ich rozwój czy 
rozpoczęcie działalności. Dlatego ryzyko to nie będzie determinowało dalszej działalności Emitenta. 

1.1.8. Ryzyko braku kontroli  nad spółkami portfelowymi 
Emitent nie będzie posiadał kontroli nad bieżącą działalnością operacyjną spółek wchodzących w skład jego portfela, w 
związku z tym, nie będzie miał wpływu na podejmowane przez osoby nimi zarządzające decyzji gospodarczych. Zatem 
potencjalny inwestor musi liczyć się z faktem, iż wyniki finansowe spółek portfelowych mogą ulegać wahaniom, co 
może wprost proporcjonalnie przełożyc się na wartość portfela Emitenta. 
 
Spółka zamierza powyższe ryzyko ograniczyć poprzez odpowiednie zapisu umów inestycyjnych w tym delegowanie do 
rad nadzorczych swoich spółek portfelowych własnych przedstawicieli, którzy będą mieli wpływ na podejmowane w 
nich decyzje strategiczne, determinujące ich przyszłe wyniki finansowe. 
 
Ryzyka tego jednak nie da się całkowicie wyeliminować z uwagi na realizowaną dotychczas strategię zakładającą  
kilkuprocentowy udział Emitenta w kapitale zakładowym spółek portfelowych. 
 

1.1.9. Ryzyko pogorszenia się koniunktury gospodarczej kraju 
Rozwój przedsiębiorstw, które chcą pozyskać środki finansowe na dalszy rozwój zależy od sytuacji 
makroekonomicznej. Korzystna koniunktura przyczynia się do większej liczby ofert niepublicznych i ofert publicznych 
i wpływa na zwiększenie się ilości potencjalnych klientów korporacyjnych Emitenta. Dobra koniunktura gospodarcza 
przekłada się ponadto często na dobrą koniunkturę na rynku kapitałowym, przejawiającą się we wzrostach cen akcji 
notowanych na giełdach, co ma wpływ na rentowność inwestycji kapitałowych Emitenta. Jak widać, pogorszenie 
koniunktury gospodarczej kraju może być ważnym czynnikiem wpływającym na wyniki finansowe Emitenta. 
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1.1.10. Ryzyko pogorszenia się koniunktury na rynku kapitałowym 
Na wynik finansowy Emitenta może mieć wpływ koniunktura na rynku kapitałowym, a w szczególności notowania 
akcji na rynku zorganizowanym. W okresie hossy przeprowadzanych jest najwięcej ofert niepublicznych i ofert 
publicznych na rynku. W okresie bessy, po pierwsze trudniej będzie wprowadzać nowe spółki do obrotu giełdowego, a 
po drugie zwiększy się ryzyko inwestycyjne związane z kształtowaniem się cen akcji, które znajdą się w portfelu 
inwestycyjnym Emitenta. 
Emitent zwraca jednak uwagę, że przeważająca część docelowej grupy klientów korporacyjnych zamierzających stać 
się spółkami giełdowymi wymaga czasochłonnych działań przygotowawczych przed wprowadzeniem do obrotu 
giełdowego obejmujących m.in. przekształcenia prawne oraz opracowania i aktualizacje strategii rozwoju, które 
dokonywane mogą być w okresach gorszej koniunktury giełdowej. 

1.1.11. Ryzyko prawne 
Duża zmienność przepisów prawa oraz brak ich jednoznacznych interpretacji (w szczególności w zakresie prawa 
podatkowego) może negatywnie wpłynąć na działalność i plany rozwoju Emitenta. Ryzyko to charakterystyczne jest dla 
wszystkich podmiotów gospodarczych, dla których zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. Emitent ogranicza 
powyższe ryzyko poprzez korzystanie z usług doradców prawnych oraz podatkowych. 
 

1.1.12. Ryzyko konfliktu interesów 
Na dzień sporządzania Dokumentu Informacyjnego, 55,5% akcji Emitenta jest w posiadaniu Blumerang Sp.  z o.o. z 
siedzibą w Poznaniu, która jest podmiotem dominującym Emitenta. 
Blumerang Sp. z o.o. jest firmą, która również zajmuje się dotychczas działalnością inwestycyjną typu VC/PE.  
Istnieje więc ryzyko potencjalnego konfliktu interesów pomiędzy Emitentem a Blumerang Sp. z o.o. Jednakże zgodnie 
z deklaracją Blumerang Sp. z o.o. jako głównego akcjonariusza Emitenta, w przyszłości nie zamierza on rozwijać 
działalności inwestycyjnej typu VC/PE, a więc ryzyko konfliktu interesów jest ograniczone.   

1.1.13. Ryzyko braku realizacji umów inwestycyjnych 
W przypadku niektórych projektów inwestycyjnych, Emitent przed objęciem akcji lub udziałów może zawierać tzw. 
umowy inwestycyjne, regulujące m.in. wzajemne relacje pomiędzy Emitentem działającym jako przyszłym inwestorem 
a dotychczasowymi właścicielami przedsiębiorstwa. Istnieje ryzyko, że pomimo zawarcia takiej umowy i wykonania 
przez Emitenta określonych prac w celu jej realizacji, nie dojdzie do objęcia przez niego akcji lub udziałów w danym 
przedsiębiorstwie, w szczególności w wyniku wycofania się z transakcji przez dotychczasowych właścicieli 
przedsiębiorstwa. Emitent będzie dążył do ograniczenia tego ryzyka poprzez zawiwerania w umowach odpowiednich 
klauzul odszkodowawczych, niemniej jednak w niektórych przypadkach dochodzenie takich roszczeń może być w 
praktyce znacznie utrudnione lub wręcz niemożliwe. 

1.1.14. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu 
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent wchodzi w skład grupy kapitałowej jako podmiot zależny 
od Blumerang Sp. z o.o. w Poznaniu. 
Blumerang Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jest podmiotem dominującym Emitenta na podstawie przepisów Ustawy o 
rachunkowości gdyż posiada bezpośrednio 2.668.000 akcji Emitenta uprawniających do wykonywania 2.668.000 
głosów, dających udział 56% w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
Przedmiotem działalności Blumerang Sp. z o.o. była dotychczas działalność inwestycyjna polegająca na nabywaniu i 
zbywaniu udziałów i akcji w spółkach kapitałowych.  
Ryzyko wynikające z powyższych uwarunkowań minimalizowane jest przez fakt, że Blumerang Sp. z o.o. jako główny 
akcjonariusz Emitenta zadeklarował, że nie zamierza rozwijać działalności inwestycyjnej typu VC/PE, która stanowi 
przedmiot działalności Emitenta. 

1.2. Czynniki ryzyka związane z akcjami i rynkiem kapitałowym 

1.2.1. Ryzyko związane z przyszłym kursem akcji oraz płynnością obrotu 
Kurs i płynność akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od liczby oraz wielkości zleceń kupna i sprzedaży 
składanych przez inwestorów. Na zachowania inwestorów mają wpływ rozmaite czynniki, także niezwiązane 
bezpośrednio z sytuacją finansową Emitenta, takie jak ogólna sytuacja makroekonomiczna Polski, czy też sytuacja na  
rynkach światowych. Nie można więc zapewnić, iż osoba nabywająca Akcje Emitenta będzie mogła je zbyć w 
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dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie. 

1.2.2. Ryzyko zawieszenia notowań 
Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres do trzech miesięcy w przypadku gdy: 
Emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie, gdy wymaga tego bezpieczeństwo i interes 
uczestników obrotu lub na wniosek Emitenta.   

1.2.3. Ryzyko wykluczenia akcji z obrotu na rynku NewConnect 
Organizator ASO wyklucza z obrotu instrumenty finansowe Emitenta w przypadku, gdy:  

 ich zbywalność stała się ograniczona, 
 w przypadku zniesienia ich dematerializacji,  
 na żądanie Komisji  Nadzoru Finansowego zgłoszone zgodnie z przepisami prawa. 

 
Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: 

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

 jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,  
 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.  

 
Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu  
może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. 

1.2.4. Ryzyko nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez Komisję Nadzoru 
Finansowego w przypadku niedopełnienia wymaganych prawem obowiązków. 
Spółki notowane na rynku NewConnect są spółkami publicznymi w rozumieniu Ustawy o Obrocie. W związku z 
powyższym Komisja Nadzoru Finansowego posiada kompetencję do nakładania na emitentów kar administracyjnych za 
niewykonywania obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie lub Ustawy o Obrocie. 
 
W przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki, wskazane w art. 96 Ustawy o Ofercie 
Publicznej, Komisja może: 

 wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na 
rynku regulowanym, albo 

 nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę 
pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo 

 zastosować obie sankcje łącznie. 
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2. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE 
ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM 

2.1. BLUMERANG PRE IPO S.A. – Emitent 
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2.2. CELICHOWSKI – SZYNDLER - WIĘCKOWSKA I PARTNERZY           
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych – Autoryzowany Doradca 
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2.3. SARNOWSKI & WIŚNIEWSKI SPÓŁKA AUDYTORSKA SP.  
Z O.O. – Audytor 
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3. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH 
WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO 
SYSTEMU OBROTU 

3.1. Rodzaj, liczba oraz łączna wartość instrumentów finansowych 

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu w 
alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („New 
Connect’) następujących instrumentów finansowych wyemitowanych przez Emitenta: 
 

a. 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, 
b. 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, 
c. 800.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. 

 
Łączna wartość nominalna wszystkich wprowadzanych do obrotu akcji wynosi 2.400.000 zł. 
 
Akcje Serii B  były oferowane przez Emitenta w drodze niepublicznej subskrypcji w dniu 1 października 2007r.  
Cena emisyjna akcji Serii B wyniosła 0,50 zł. 
 
Cena emisyjna akcji Serii B została określona w uchwale nr 5/2007 w kwocie 1,00 zł za każdą akcję.  
 
Na mocy uchwały nr 7/2007 w sprawie zmiany wartości nominalnej i ilości akcji, wartość nominalna akcji Serii B 
została zmieniona z 1,00 zł  na 0,50 zł, a łączna ilość akcji została zmieniona z 1.500.000  na 3.000.000. 
 
Wraz z dwukrotnym zwiększeniem ilości i dwukrotnym obniżeniem wartości nominalnej akcji Serii B automatycznie 
uległa odpowiedniemu obniżeniu cena emisyjna akcji z 1,00 zł na 0,50 zł. 
 
Akcje zostały objęte przez 2 dotychczasowych akcjonariuszy. 
 
Akcje Serii C były oferowane przez Emitenta w drodze niepublicznej subskrypcji w dniu 7 listopada 2007r. 
Cena emisyjna akcji Serii C wyniosła 3,75 zł. 
 
Cena emisyjna akcji Serii C została określona w uchwale nr 5/2007 w kwocie 7,50 zł za każdą akcję.  
 
Na mocy uchwały nr 7/2007 w sprawie zmiany wartości nominalnej i ilości akcji, wartość nominalna akcji Serii B 
została zmieniona z 1,00 zł  na 0,50 zł, a łączna ilość akcji została zmieniona z 400.000  na 800.000. 
 
Wraz z dwukrotnym zwiększeniem ilości i dwukrotnym obniżeniem wartości nominalnej akcji Serii B  automatycznie 
uległa odpowiedniemu obniżeniu cena emisyjna akcji z 7,50 zł na 3,75 zł. 
 
Akcje zostały objęte w dniu 7 listopada 2007r. przez 39 akcjonariuszy. 
 
Całkowite koszty poniesione przez Emitenta związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty niepublicznej 
akcji Serii B i akcji Serii C wyniosły: 21.149,52 zł (opłaty notarialne, sądowe, podatkowe).   
 
Emitent, przeprowadzając emisję bez udziału doradców, nie poniósł kosztów (w tym na rzecz autoryzowanego doradcy)  
przeprowadzenia sprzedaży akcji i promocji oferty. 
 
Dokument Informacyjny nie został sporządzony w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty niepublicznej 
akcji Serii B i C i nie był wykorzystywany przez Emitenta w trakcie przygotowywania i przeprowadzania oferty 
niepublicznej. 
Koszt przygotowania dokumentu informacyjnego wyniósł  52.000,00 zł, w tym koszty wynagrodzenia autoryzowanego 
doradcy  związane z tym dokumentem -  25.000,00 zł. 
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3.2. Przywileje, ograniczenia co do przenoszenia praw z instrumentów 
finansowych oraz zabezpieczenia i świadczenia dodatkowe związane z 
instrumentami finansowymi 

3.2.1. Przywileje, świadczenia dodatkowe oraz zabezpieczenia związane z instrumentami 
finansowymi 
Wszystkie akcje wprowadzane do obrotu są akcjami zwykłymi, z którymi nie są związane żadne szczególne przywileje. 
Z akcjami nie są związane także żadne świadczenia dodatkowe, ani też zabezpieczenia. 

3.2.2. Ograniczenia co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych 

3.2.2.1. Ograniczenia wynikające z ustaw dotyczących rynku kapitałowego 

3.2.2.1.1. Ograniczenia wynikające z Ustawy O Ofercie 

Zgodnie z art. 69 Ustawy O Ofercie, każdy: 
 kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów w spółce 

publicznej, 
 kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów w tej spółce i w 

wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% lub mniej 
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 bądź 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 w okresie 12 miesięcy od złożenia 
zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału. 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 
 
Na podstawie art. 75 ust. 3 Ustawy O Ofercie obowiązki publicznych wezwań, o których mowa w art. 72-74 Ustawy O 
Ofercie 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. W 
przypadku akcji Emitenta wyłączenie to znajduje zastosowanie, gdyż żadna z Akcji Serii A, B i C nie jest przedmiotem 
ubiegania się o dopuszczenie ani przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.  
 
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy O Ofercie, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zastawem, do chwili jego 
wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy, o ustanowieniu 
zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku, o niektórych zabezpieczeniach 
finansowych. 
 
Wyliczone wyżej obowiązki, zgodnie z brzmieniem art. 87 Ustawy O Ofercie spoczywają również na: 
 
1. podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w tej ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z: 

 zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, 
 nabywaniem lub zbywaniem obligacji zamiennych na akcje spółki publicznej, kwitów depozytowych 

wystawionych w związku z akcjami takiej spółki, jak również innych papierów wartościowych, z 
których wynika prawo lub obowiązek nabycia jej akcji, 

 uzyskaniem statusu podmiotu dominującego w spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej 
posiadającej akcje spółki publicznej, lub w innej spółce kapitałowej bądź innej osobie prawnej 
będącej wobec niej podmiotem dominującym, 
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 dokonywaniem czynności prawnej przez jego podmiot zależny lub zajściem innego zdarzenia 
prawnego dotyczącego tego podmiotu zależnego, 

 
2. funduszu inwestycyjnym – także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 

głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: 
 inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 
 inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez 

ten sam podmiot, 
 

3. podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego 
w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 

 przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem 
akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy O 
Obrocie , 

 w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 Ustawy O Obrocie, 
 w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których 

podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na 
walnym zgromadzeniu, 

 przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie 
uprawnienia do wykonywania prawa głosu, 

 
4. podmiocie prowadzącym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, który w ramach 

reprezentowania posiadaczy papierów wartościowych wobec Emitentów wykonuje, na zlecenie osoby trzeciej, 
prawo głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli osoba ta nie wydała wiążącej dyspozycji co do sposobu głosowania, 

 
5. wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te 

podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy dotyczącego 
istotnych spraw spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności 
powodujące powstanie tych obowiązków, 

 
6. podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt. 5, posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie 

zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych 
przepisach. 

 
W przypadkach wskazanych w pkt 5 i 6 obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, 
wskazaną przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt 5, domniemywa się w przypadku 
podejmowania czynności określonych w tym przepisie przez: 

 małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak 
również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli, 

 osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, 
 mocodawcę lub jego pełnomocnika, nie będącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na 

rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych, 
 jednostki powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości. 

 
Ponadto obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z: 

 papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia, przy czym nie dotyczy to sytuacji, gdy 
podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje 
zamiar wykonywania tego prawa, gdyż wówczas prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz 
którego ustanowiono zabezpieczenie, 

 akcjami, z których prawa przysługują danemu podmiotowi osobiście i dożywotnio, 
 papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może on 

dysponować według własnego uznania. 
 
Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków: 

 po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne, 
 po stronie podmiotu prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, który 

wykonuje czynności określone w pkt. 4 powyżej – wlicza się liczbę głosów z akcji spółki objętych 
zleceniem udzielonym temu podmiotowi przez osobę trzecią, 

 wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest 
ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. 
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Zgodnie z art. 88 Ustawy O Ofercie , obligacje zamienne na akcje spółki publicznej oraz kwity depozytowe wystawione 
w związku z akcjami takiej spółki uważa się za papiery wartościowe, z którymi wiąże się taki udział w ogólnej liczbie 
głosów, jaką posiadacz tych papierów wartościowych może osiągnąć w wyniku zamiany na akcje. Przepis ten stosuje 
się także odpowiednio do wszystkich innych papierów wartościowych, z których wynika prawo lub obowiązek nabycia 
akcji spółki publicznej. 
 
Stosownie do art. 89 Ustawy o Ofercie akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji nabytych z naruszeniem 
obowiązków dotyczących ujawnienia stanu posiadania znacznych pakietów akcji spółek publicznych wynikających z 
art. 69 Ustawy o Ofercie. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przez obliczaniu wyników 
głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia.  
 
Stosownie do art. 90 Ustawy O Ofercie, przepisów rozdziału 4 ustawy, dotyczącego znacznych pakietów akcji spółek 
publicznych, z wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89 ustawy w zakresie dotyczącym art. 69 ustawy, nie stosuje się 
w przypadku nabywania akcji: 

 w trybie i na warunkach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 3 Ustawy O Obrocie , 
 przez firmę inwestycyjną, w celu realizacji określonych regulaminami, o których mowa odpowiednio w 

art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 Ustawy O Obrocie, zadań związanych z organizacją rynku, 
 w ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczania transakcji, na zasadach określonych przez 

Krajowy Depozyt w regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy O Obrocie . 
Przepisów rozdziału 4, z wyjątkiem art. 69 i art. 70 ustawy oraz art. 87 ust. 1 pkt. 6 i art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy – w 
zakresie dotyczącym art. 69 ustawy, nie stosuje się również w przypadku porozumień dotyczących nabywania akcji 
spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw 
spółki, zawieranych dla ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, w celu wspólnego wykonania przez nich 
uprawnień określonych w art. 84 i 85 ustawy oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, art. 425, art. 429 § 1 Kodeksu 
Spółek Handlowych. 
 
Zgodnie z art. 97 Ustawy O Ofercie, na każdego kto: 

 nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 67 ustawy, 
 nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy, lub dokonuje takiego 

zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, 
 dopuszcza się czynów, o których mowa wyżej, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub 

jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, 
Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 złotych, przy 
czym może być ona nałożona odrębnie za każdy z czynów określonych powyżej oraz odrębnie na każdy z podmiotów 
wchodzących w skład porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego 
głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki. W decyzji, o której mowa, 
Komisja Nadzoru Finansowego może wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku lub dokonania czynności 
wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą nałożenia kary pieniężnej i w razie bezskutecznego upływu 
tego terminu powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej. 
W razie bezskutecznego upływu tego terminu KNF może powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary. 

3.2.2.1.2. Ograniczenia wynikające z Ustawy O Obrocie 

Na podstawie art. 159 Ustawy O Obrocie, 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. Nie mogą dokonywać na rachunek własny lub osoby trzeciej innych czynności 
prawnych, powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, w czasie 
trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy O Obrocie. 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 ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych 
finansowych, na podstawie których został sporządzony raport, 
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 w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub 
okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, 
gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do 
danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport. 

Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo będące prokurentami, 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 KNF informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa w art. 
160 ust. 2 Ustawy O Obrocie, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych 
dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, 
dopuszczonych bądź wprowadzonych do obrotu na rynku. 
 
Na podstawie art. 160 Ustawy O Obrocie osoby, które: 

 wchodzą w skład organów zarzadzających lub nadzorczych Emitenta albo będące jego prokurentami, 
 pełnią w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do 

informacji poufnych oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego 
rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej 

są obowiązane do przekazywania KNF oraz Emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi 
związane (zdefiniowane w dalszej części omawianego przepisu), na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia 
akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z 
tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym lub będących przedmiotem 
ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. 
 
Szczegółowy zakres wskazanego powyżej obowiązku został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie 
przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad 
sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych  z 15 listopada 2005 
roku (Dz. U. 2005, Nr 229, poz. 1950). 
 
Ustawa O Obrocie reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, o których mowa wyżej, w sposób 
następujący: 
 

1. Szczególną odpowiedzialność przewiduje ustawa wobec osób, które posiadają informację poufną w związku 
z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem 
do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego 
stosunku prawnego o podobnym charakterze. Odpowiedzialność ta dotyczy w szczególności: członków 
zarządu, rady nadzorczej, prokurentów lub pełnomocników Emitenta lub wystawcy, jego pracowników, 
biegłych rewidentów albo innych osób pozostających z Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub 
innym stosunku prawnym o podobnym charakterze. Jeśli osoba taka w czasie trwania okresu zamkniętego 
nabywa lub zbywa na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcje Emitenta, prawa pochodne dotyczące akcji 
Emitenta oraz inne instrumenty finansowe z nimi powiązane albo dokonuje, na rachunek własny lub osoby 
trzeciej, inne czynności prawne powodujące lub mogące powodować rozporządzenie takimi instrumentami 
finansowymi, KNF może na nią nałożyć w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną do wysokości 
200.000 złotych, chyba że osoba te zleciła uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską 
zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, w sposób, który wyłącza ingerencję tych osób 
w podejmowane na jej rachunek decyzje (art. 174 ust. 1 ustawy). 

 
2. Ponadto ustawa przewiduje wobec osób wchodzących w skład organów zarządzających lub nadzorczych 

Emitenta albo będących jego prokurentami, bądź też wobec innych osób, pełniących 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 obowiązek 
przekazywania KNF oraz Emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi 
związane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących 
akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, 
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do 
obrotu na takim rynku. Na każdą z osób która nie wykonała, bądź nienależycie wykonała powyższy obowiązek 
KNF może nałożyć w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną do wysokości 100.000 złotych, chyba że 
osoba na której obowiązek ciąży zleciła uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską 
zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, w sposób który wyłącza ingerencję tej osoby w 
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podejmowane na jej rachunek decyzje albo przy zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła 
się dowiedzieć o dokonaniu transakcji (art. 175 ust. 1 ustawy). 

3.2.2.2. Ograniczenia wynikające z Ustawy O Ochronie Konkurencji i Konsumentów. 

Ustawa O Ochronie Konkurencji i Konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji 
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących 
w koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 50.000.000 EURO. 
 
Obrót, o którym mowa w art. 13 ust. 1, obejmuje obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących 
w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy 
bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Obrót, o którym mowa w art. 14 pkt 1, obejmuje obrót zarówno 
przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych. (art. 16 Ustawy o 
Ochronie Konkurencji i Konsumentów). Wartość EURO podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego walut 
obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok 
zgłoszenia zamiaru koncentracji (art. 5 Ustawy O Ochronie Konkurencji i Konsumentów).  
 
Zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, jeżeli: 

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

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

 
Powyższy obowiązek dotyczy zamiaru:  

1. połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;  
2. przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek 

inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego 
lub więcej przedsiębiorców;  

3. utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;  
4. nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), 

jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających 
zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 EURO. 

 
Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy O Ochronie Konkurencji i Konsumentów, dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę 
zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.  
 
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

1. jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 
10.000.000 EURO;  

2. polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich 
odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub 
cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż 
ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:  

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

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

3. polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia 
wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem 
prawa do ich sprzedaży;  

4. następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć 
kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy 
przejmowanego;  

5. przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 
 
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonuje przedsiębiorca przejmujący kontrolę, przedsiębiorca obejmujący lub 
nabywający akcje lub odpowiednio instytucja finansowa albo przedsiębiorca, który nabył akcje w celu zabezpieczenia 
wierzytelności. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w 
terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. 
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Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim 
decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do 
wstrzymania się od dokonania koncentracji. 
 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie koncentracji lub 
zakazuje dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może w decyzji 
zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych 
warunków. Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia 
wydania zgody na dokonanie koncentracji – koncentracja nie została dokonana. 
 
Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy O Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji 
karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok 
nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. 
 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę 
pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 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. 
 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę 
pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 EURO za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. 
wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. 
 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję 
kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną 
w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta 
umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji. 
 
W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji Prezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach 
określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub 
przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może 
zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji Prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki 
stosuje się odpowiednio przepisy art. 528 – 550 Kodeksu Spółek Handlowych. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków 
prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 
 
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w 
szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 

3.2.2.3. Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 

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 „Rozporządzeniem”). 
 
Rozporządzenie to odnosi się jedynie do koncentracji o wymiarze wspólnotowym, a więc obejmujących 
przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. 
Rozporządzenie obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany struktury własnościowej w 
przedsiębiorstwie.  
 
Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach: 

1. gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 5 
mld euro, oraz 

2. gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln euro, chyba że każde z przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na 
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Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 
Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy; 

1. łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2 500 
mln euro, 

2. w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, 

3. w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, z czego łączny obrót co najmniej dwóch 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 mln euro, oraz (lv) łączny obrót 
przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w 
koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w 
koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w 
jednym i tym samym państwie członkowskim. 

 
Zgodnie z tym Rozporządzeniem 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 służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie koncentracji. 
 

3.3. Podstawa prawna emisji 

3.3.1. Akcje Serii A 
Akcje Serii A zostały utworzone aktem założycielskim spółki Blumerang Pre Ipo Fund S.A.  z dnia 31 maja 2007 roku,  
sporządzonym w formie aktu notarialnego przed notariuszem Maciejem Celichowskim (Repertorium A, Nr 8856/2007). 
Akcje Serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem. Wpłaty na Akcje Serii A były równe wartości 
nominalnej tych akcji. Akcje Serii A zostały utworzone na podstawie przepisów KSH dotyczących utworzenia spółki 
akcyjnej. Tekst § 4 Statutu, według jego brzmienia zawartego w akcie założycielskim był następujący.  

 
§ 4 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 500.000 (pięćset tysięcy) 
akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złotych) każda. 

2. Przed zarejestrowaniem Spółki jej kapitał zakładowy został pokryty w całości. 
3. Akcje serii A są nieuprzywilejowane. 
4. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. 
5. Akcje Spółki mogą być umarzone. Umorzenie akcji może nastąpić jedynie za zgodą akcjonariusza w drodze jej 

nabycia od akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) i w sposób określony w art. 360 kodeksu spółek handlowych. 
 
Akcje Serii A zostały zarejestrowane w KRS wraz z zarejestrowaniem Spółki, tj. w dniu 12 lipca 2007 roku. 

3.3.2. Akcje Serii B i Akcje Serii C 
Akcje Serii B i C zostały utworzone w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, w 
dniu 19 września 2007 roku, na podstawie art. 431 § 1 i § 2, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, 
uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego o następującej treści: 
 

Uchwała Nr 5/2007 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą BLUMERANG PRE IPO FUND Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 19 września 2007 roku 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

poprzez emisję akcji Serii B i C 
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy 

w sprawie wprowadzenia wszystkich akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez 
Giełdę Papierów Wartościowych  w Warszawie S.A. („New Connect”) 

oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki 
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§ 1 

Na podstawie art. 431§1 i §2, art. 432 §1, art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki BLUMERANG PRE IPO FUND Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:  

1. Kapitał zakładowy Spółki BLUMERANG PRE IPO FUND Spółka Akcyjna zostaje podwyższony z 

kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) o kwotę 1.900.000,00 zł (jeden milion dziewięćset 

tysięcy złotych) do kwoty  2.400.000,00 zł (dwa miliony czterysta tysięcy złotych)  

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1, zostanie dokonane poprzez 

emisję: 

 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji  zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 

1,00 zł (jeden złoty) każda,  

400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden 

złoty) każda. 

3. Cenę emisyjną akcji Serii B ustala się na 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. 

4. Cenę emisyjną akcji Serii C ustala się na 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) każda akcja.  

5. Akcje serii B i C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony 

zostanie do podziału za rok obrotowy 2007, kończący się 31 grudnia 2007 roku.  

6. Akcje serii B i C zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.  

7. Emisja Akcji serii B i C zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z 

przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu cywilnego.   

8. Upoważnia się Zarząd do dokonania wyboru inwestorów, do złożenia im oferty objęcia akcji Serii B 

i Serii C, a także do zawarcia z nimi umowy subskrypcyjnej w terminie 2 miesięcy (dwóch miesięcy) 

od dnia powzięcia niniejszej uchwały.  

9. Na podstawie art. 433 § 2 Ksh w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii B i 

C przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom. Akcje Serii B i C będą objęte w drodze 

subskrypcji prywatnej w ramach oferty niepublicznej. Opinia Zarządu uzasadniająca powody 

pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii B i C oraz wskazująca cenę 

emisyjną Akcji Serii B i C stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

10.  Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii A, Akcji 

Serii B i Akcji Serii C do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. („New Connect”).  

11. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację Akcji Serii A, Akcji Serii B i Akcji Serii C.  

12. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych 

do realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do: zawarcia umowy z Autoryzowanym 

Doradcą, złożenia wszelkich wniosków i dokumentów do Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A., zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych 

SA., w szczególności umowy o dematerializację akcji, umowy o rejestrację akcji, oraz do złożenia 
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wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia akcji do alternatywnego 

systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („New 

Connect”). 

§ 2 

Stosownie do treści § 1 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dokonuje zmiany Statutu 

Spółki, w ten sposób, że: 

a) uchyla dotychczasową treść ust.1 § 4 Statutu Spółki i nadaje mu następujące nowe brzmienie: 

 „(§ 4.) 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.400.000 zł (dwa miliony czterysta tysięcy złotych) i dzieli się 

na: 

a. 500.000 (pięćset tysięcy)akcji na okaziciela serii A  o wartości nominalnej po 1,00 zł każda, 

b. 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 1,00 zł 

każda, 

c. 400.000 (czterysta tysięcy)  akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 1,00 zł każda.” 

b) uchyla dotychczasową treść  ust. 3 § 4 Statutu Spółki i nadaje mu następujące nowe brzmienie: 

„(§ 4.) 3. Akcje serii A, akcje serii B oraz akcje Serii C są akcjami nieuprzywilejowanymi.”  

§ 3 

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 

§ 4 

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęci, a jej skuteczność w zakresie zmiany Statutu uzależniona 

jest od jej rejestracji w Sądzie.  
 
Akcje Serii B i C zostały zarejestrowane w KRS w dniu  23 listopada 2007r. 
 
Uchwałą nr 7/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, podjętą w dniu 19 września 2007 roku 
dokonano zmiany wartości nominalnej i ilości akcji Emitenta, przy niezmienionym kapitale zakładowym Spółki. Nową 
wartość nominalną każdej akcji Emitenta ustalono na 0,50 zł, natomiast łączną liczbę akcji (w sumie Akcje Serii A, 
akcje Serii B oraz Akcje Serii C) na 4.800.000 akcji. 

 
Uchwała Nr 7/2007 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firmą BLUMERANG PRE IPO FUND Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Poznaniu 
z dnia 19 września 2007 roku 

w sprawie zmiany wartości nominalnej i ilości akcji 
oraz w sprawie zmiany Statutu 

 
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BLUMERANG PRE IPO FUND Spółka Akcyjna na podstawie art. 430 § 1 

Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 

§ 1 

Zmienia się wartość nominalną Akcji Serii A, Akcji Serii B i Akcji Serii C, przy niezmienionym kapitale zakładowym 

Spółki, w ten sposób że wartość nominalną każdej akcji Spółki ustala się na 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) a łączną ilość 

akcji ustala się na 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji.    
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§ 2 

Stosownie do treści § 1 niniejszej uchwały zmienia się § 4 ust. 1 Statutu w brzmieniu przyjętym uchwałą Nr 5/2007, 

nadając mu następującą treść: 

 „(§4) 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.400.000 zł (dwa miliony czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na: 

a. 1.000.000 (milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, 

b. 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, 

c.  800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) 

każda.” 

§ 3 

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 

 

§ 4 

Za dzień zmiany wartości nominalnej i ilości akcji Spółki przyjmuje się dzień wejścia w życie niniejszej uchwały. 

§ 5 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego uchwałą 

Nr 5/2007, a jej skuteczność w zakresie zmiany Statutu uzależniona jest od jej rejestracji w Sądzie.  

 
Zmiana Statutu wprowadzona powyższą uchwałą, zmieniająca ilość i wartość nominalną akcji Spółki została 
zarejestrowana w KRS w dniu 23 listopada 2007r. 
 

3.4. Data, od której akcje uczestniczą w dywidendzie 

Akcje Serii A, Akcje Serii B oraz Akcje Serii C będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki 
przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy 2007, to jest od dnia 1 stycznia 2007r. 
 

3.5. Prawa związane z instrumentami finansowymi oraz zasady realizacji tych 
praw 

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 Emitenta przysługują następujące prawa o charakterze stricte majątkowym: 
 
 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. 
Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji (art. 347 Ksh). Statut Emitenta nie przewiduje innego sposobu 
podziału zysku. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którzy są posiadaczami 
akcji w dniu dywidendy. W dniu dywidendy ustalana jest lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy. Dzień 
ten może być wyznaczony albo na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo na inny dzień w okresie 
kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały (art. 348 § 3 Ksh).   
W myśl art. 348 § 2 Ksh prawo do dywidendy powstaje zasadniczo w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, 
jednak jeśli Walne Zgromadzenie w uchwale o podziale zysku wyznaczyło dzień dywidendy na dzień inny, niż 
dzień powzięcia uchwały, wówczas prawo akcjonariuszy do dywidendy powstaje w dniu dywidendy. Prawo do 
wypłaty dywidendy staje się zaś wymagalne od dnia terminu wypłaty dywidendy. Według art. 348 § 3 Ksh 
termin wypłaty dywidendy w spółkach publicznych ustalany jest przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Przy 
określaniu terminu wypłaty dywidendy na uwadze mieć należy także brzmienie § 91 pkt 2 Szczegółowych Zasad 
Działania KDPW, pomiędzy terminem ustalenia prawa do dywidendy, a dniem jej wypłaty musi upłynąć co 
najmniej 9 dni. 
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Roszczenie o wypłatę dywidendy podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie przewidują 
wygaśnięcia prawa do dywidendy z upływem określonego czasu. 
W odniesieniu do dystrybucji środków z tytułu dywidendy należy wskazać, iż § 97 Szczegółowych Zasad 
Działania KDPW zakłada, iż Emitent obowiązany jest do godziny 11:30 dnia terminu wypłaty dywidendy 
pozostawić do dyspozycji Krajowego Depozytu środki przeznaczone na realizację prawa do dywidendy na 
wskazanym przez Krajowy Depozyt rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym. W dalszej kolejności 
następuje rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych przez Emitenta na rachunki uczestników KDPW, ci 
zaś dokonują dalszego rozdziału środków między akcjonariuszy.  
Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, 
powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku 
kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy 
pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być 
przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 Ksh). 
Obowiązujące w Polsce prawo nie wprowadza innych regulacji dotyczących stopy dywidendy lub sposobu jej 
wyliczenia, częstotliwości oraz akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypłat. 
Statut Emitenta nie przewiduje żadnego uprzywilejowania akcji w zakresie prawa do udziału w zysku ani też 
odmiennych zasad dotyczących podziału zysku lub wypłaty dywidendy.  

 
 Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). Na 

warunkach, o których mowa w art. 433 Ksh, akcjonariusz może zostać pozbawiony prawa poboru w części lub w 
całości w interesie spółki. O pozbawieniu prawa poboru decyduje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały 
podjętej większością co najmniej czterech piątych głosów. Przepisu o konieczności uzyskania większości co 
najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje 
mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie 
akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale. 
Przepisu tego nie stosuje się także gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w 
przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im 
akcji. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane 
w porządku obrad walnego zgromadzenia. 
Prawo poboru akcji spółki publicznej następuje tylko w jednym terminie. Termin jest wskazywany we 
właściwym dokumencie informacyjnym. Termin ten musi wynosić co najmniej dwa tygodnie poczynając od dnia 
udostępnienia do publicznej wiadomości właściwego dokumentu informacyjnego. Akcjonariusze spółki 
publicznej mogą niezależnie od wykonywanego prawa poboru zgłosić dodatkowy zapis na akcje, w granicach 
niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje, które objęte są dodatkowym zapisem 
odnoszącym się do niewykorzystanej wielkości emisji, są przydzielane przez zarząd proporcjonalnie do zgłoszeń. 
Akcje, które nie zostały objęte ani w terminie realizacji prawa poboru, ani w ramach dodatkowego zapisu zarząd 
przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. 
 

 Prawo do udziału w majątku likwidacyjnym – zgodnie z art. 474 Ksh w wypadku likwidacji Emitenta jego 
majątek pozostały po zaspokojeniu albo zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się pomiędzy akcjonariuszy Emitenta 
w stosunku do posiadanych Akcji Emitenta. Żadne z Akcji Emitenta nie są uprzywilejowane co do podziału 
majątku. Statut nie określa innych zasad podziału majątku. 

 
 Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na 

których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu 
maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje 
akcjonariuszowi (art. 340 § 3 Ksh). 

 
 Akcje Emitenta mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez spółkę (umorzenie 

dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia, która powinna określać w 
szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji 
umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego 
(art. 359 Ksh). 

 
Akcjonariuszom Emitenta przysługują następujące uprawnienia organizacyjne związane z uczestnictwem w Spółce: 
 
 Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 Ksh), 
 
 Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 Ksh).  
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 Prawo do złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o 
umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej 
jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 § 1 Ksh). Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia 
przedstawienia żądania Zarządowi nie zostanie zwołane nadzwyczajne walne zgromadzenie, sąd rejestrowy 
może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem (art. 401 § 1 Ksh). 

 
 Prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422-427 Ksh. 

Prawo to obejmuje możliwość wniesienia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej 
ze Statutem bądź dobrymi obyczajami (art. 422 Ksh) oraz powództwa o  stwierdzenie nieważności uchwały 
Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą (art. 425 Ksh). Wnieść takie powództwo może, obok Zarządu, Rady 
Nadzorczej oraz poszczególnych członków tych organów, także akcjonariusza, który: 
- głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, 
- został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, 
- nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, w przypadku jego wadliwego zwołania lub powzięcia uchwały w 
sprawie nieobjętej porządkiem obrad przysługuje. 
W spółkach publicznych powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia należy wnieść w terminie 
miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w ciągu trzech miesięcy od dnia 
powzięcia uchwały. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały powinno być wniesione w terminie 30 dni 
od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały.  
Szczególne zasady zaskarżania przewiduje Kodeks spółek handlowych w odniesieniu do uchwał o połączeniu 
(art. 509 Ksh), o podziale (art. 544 Ksh) oraz o przekształceniu spółki (art. 567 Ksh). 

 
 Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek 

handlowych na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego 
wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania 
oddzielnymi grupami. 

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

utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Uchwałę w 
tym przedmiocie podejmuje walne zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających 
co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu (art. 84 i 85 Ustawy O Ofercie Publicznej). 
Akcjonariusze mogą w tym celu żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub żądać 
umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Jeżeli 
walne zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku albo podejmie taką uchwałę z 
naruszeniem art. 84 ust. 4 ustawy, wnioskodawcy mogą wystąpić w terminie 14 dni, do sądu rejestrowego o 
wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych. 

 
 Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności 

zgodnie z art. 428 Kodeksu spółek handlowych, podczas obrad walnego zgromadzenia Zarząd jest obowiązany 
do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla 
oceny sprawy objętej porządkiem obrad; akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji 
podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu 
rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 Ksh). 

 
 Prawo do 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). 

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

zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 Ksh). 
 

 Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia 
przed walnym zgromadzeniem (art. 407 § 2 Ksh). 

 
 Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu przez wybraną w tym 

celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną 
dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo 
wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 Ksh). 
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 Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów 
uchwał (art. 421 § 3 Ksh). 

 
 Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi na zasadach określonych w art. 

486 i 487 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej 
szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. 

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

dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych (w przypadku połączenia spółek), w 
art. 540 § 1 Ksh (w przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 Ksh (w przypadku przekształcenia Spółki). 

 
 Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 

341 § 7 Ksh). 
 
 Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje 

ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej 
akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać 
również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa 
posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie 
udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 Ksh). 

 
 Prawo do zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne i odwrotnie.  

3.6. Podstawowe zasady polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w 
przyszłości 

Spółka rozpoczęła działalność gospodarczą w 2007, w związku z powyższym ewentualna pierwsza wypłata dywidendy 
może nastąpić w roku 2008. 

Decyzję o sposobie podziału zysku/pokryciu straty podejmować będzie Walne Zgromadzenie Emitenta. Zarząd Spółki 
w okresie najbliższych trzech lat zamierza rekomendować zatrzymanie wypracowanego w tym okresie zysku w Spółce i 
przeznaczenie go na kolejne inwestycje. 

3.7. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z 
posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi 

3.7.1. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne 
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa się według 
następujących zasad, określonych przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: 

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

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

 płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę podatku z przypadającej do 
wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla płatnika urzędu skarbowego.  

3.7.2. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne 
Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według następujących zasad, określonych 
w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych: 

 podstawę opodatkowania stanowi cały przychód z tytułu dywidendy, 
 podatek wynosi 19 % otrzymanego przychodu (art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych), 
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 kwotę podatku uiszczonego z tytułu otrzymanej dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału 
w zyskach osób prawnych odlicza się od kwoty podatku, obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych. w przypadku braku możliwości odliczenia kwotę tę odlicza się 
w następnych latach podatkowych (art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), 

 zwalnia się od podatku dochodowego spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, 
uzyskujące dochody od spółek tworzących tę grupę (art. 22 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych), 

 zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółek, 
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. 

 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). 
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3.7.3. Opodatkowanie osób prawnych w związku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie 
papierów wartościowych. 
Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, 
tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży papierów wartościowych, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami 
poniesionymi na nabycie lub objęcie papierów wartościowych. Dochód ze sprzedaży papierów wartościowych łączy się 
z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 25 ustawie 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. 

3.7.4. Opodatkowanie osób fizycznych w związku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie 
papierów wartościowych 
Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub 
pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów 
w spółkach mających osobowość prawną(...) podatek dochodowy wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie 
papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli 
czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) 
z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. Dochodem, 
o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest: 

 różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych 
a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 
pkt. 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14, 

 różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, 
o których mowa w art. 3 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, 

 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. 
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3.7.5. 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. 

3.7.6. 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 z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi - jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych. 
W przypadku, gdy akcje, które zostały dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („New Connect’), zbywane są bez korzystania z pośrednictwa 
podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od takiej 
transakcji wynosi 1%. W terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego należy uiścić podatek od 
czynności cywilnoprawnych oraz złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek 
podatkowy, w myśl art. 4 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przy umowie sprzedaży ciąży na 
kupującym. 

3.7.7. 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 niepobrany lub 
podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest 
niezależna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli 
odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. 
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4. DANE O EMITENCIE 

4.1. Podstawowe dane o Emitencie 

Firma Emitenta brzmi: BLUMERANG PRE IPO Spółka Akcyjna 
 
Dane teleadresowe 
Siedziba:   Poznań 
Adres:    ul. Jasielska 16 A; 60-476 Poznań 
Numer telefonu:   +48 61 664 80 61 
Numer faksu:   +48 61 664 80 62 
Adres e-mail:   info@preipo.pl 
Strona www:   www.blumerangpreipo.pl 
REGON:    300623460 
NIP:    7811809934 
KRS:     0000284645 
 

4.2. Czas trwania Emitenta 

Emitent został utworzony na czas nieoznaczony. 

4.3. Podstawa prawna utworzenia Emitenta oraz dane dotyczące wpisu do 
rejestru 

Emitent został utworzony na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym spółka akcyjna 
powstaje z momentem dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS. 
 
Wpis Emitenta w Rejestrze Przedsiębiorców KRS został dokonany przez sąd rejestrowy – Sąd Rejonowy w Poznaniu 
XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 12 lipca 2007 roku pod numerem 0000284645.  

4.4. Historia Emitenta 

Emitent został zawiązany w dniu 31 maja 2007 roku aktem notarialnym sporządzonym w Poznaniu przed Notariuszem 
Maciejem Celichowskim (Repertorium A, Nr 8852/2007). Początkowy kapitał zakładowy Emitenta wynosił 500.000 zł 
i dzielił się na 500.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. Wpisu w Rejestrze 
Przedsiębiorców KRS dokonano w dniu 12 lipca 2007 roku pod numerem KRS 0000284645.  
 
Emitent początkowo prowadził działalność pod firmą: Blumerang Pre Ipo Fund Spółka akcyjna. W dniu 19 września 
2007 roku dokonano jednak zmiany firmy Emitenta na Blumerang Pre Ipo Spółka akcyjna. Wraz ze zmianą firmy 
Walne Zgromadzenie podjęło także szereg istotnych dla Emitenta uchwał. Przede wszystkim podwyższono kapitał 
zakładowy Emitenta z kwoty 500.000 zł do kwoty 2.400.000 zł, poprzez emisję 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela 
Serii B oraz 400.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii C. Jednocześnie Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło 
decyzję o wprowadzeniu wszystkich akcji Emitenta do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („New Connect”). 
 
Treść uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego zamieszczono w pkt 3.3.2. Dokumentu Informacyjnego. 
 
Ponadto, w dniu 19 września 2007 roku, dokonano nieznaczącej zmiany przedmiotu działalności Emitenta rezygnując z 
prowadzenia działalności w zakresie agencji sprzedaży oraz kształcenia i rozszerzając działalność o działalność typową 
dla holdingów (PKD 74.15.Z). Zgodnie ze zmianami uchwalonym w dniu 19 września 2007 roku do zakresu 
działalności Emitenta należą: 

 działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 67.13 Z), 
 zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74.14.B), 
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 pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z), 
 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A), 
 działalność holdingów (PKD 74.15.Z). 

 
W dniu 19 września 2007 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Emitenta podjęło także uchwałę o obniżeniu 
dotychczasowej wartości nominalnej akcji i zwiększeniu ilości akcji (podział akcji). Na mocy tej uchwały 
dotychczasową wartość nominalną akcji zmniejszono z 1 zł na 0,50 zł, zaś liczbę akcji zwiększono w następujący 
sposób: liczbę Akcji Serii A zwiększono z 500.000 do 1.000.000; liczbę Akcji Serii B zwiększono z  1.500.000 do 
3.000.000; liczbę Akcji Serii C zwiększono z 400.000 do 800.000.  
 
Treść uchwały o zmianie wartości nominalnej i ilości akcji zamieszczono w pkt 3.3.2. niniejszego dokumentu. 

4.5. Rodzaje i wartość funduszy własnych Emitenta oraz zasady ich tworzenia 

Zgodnie z zamieszczonym w pkt. 5 niniejszego Dokumentu Informacyjnego sprawozdaniem finansowym kapitał 
własny Emitenta wynosi na dzień 31 października 2007 roku 3.204.331,00 zł. 
Na kapitał własny Emitenta składają się: 

a) Kapitał zakładowy, 
b) Należne wpłaty na kapitał podstawowy, 
c) Zysk netto 

4.5.1. Kapitał zakładowy 
Początkowy kapitał zakładowy Emitenta wynosił 500.000 zł i dzielił się na 500.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii 
A. Objęcie akcji nastąpiło na podstawie aktu zawiązania z dnia 31 maja 2007 roku przez Założycieli Emitenta w 
następujący sposób: 

 Blumerang Sp. z o.o. objęła 334.000 akcji o łącznej wartości nominalnej 334.000 zł 
 Grzegorz Piasecki objął 166.000 akcji o łącznej wartości nominalnej 166.000 zł 

 
Wszystkie akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi, a cena emisyjna akcji Serii A została ustalona w wysokości 
równej wartości nominalnej akcji. Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem spółki. 
 
W dniu 19 września 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę o podwyższeniu 
kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 500.000 zł do kwoty 2.400.000 zł, poprzez emisję 1.500.000 akcji zwykłych na 
okaziciela Serii B oraz 400.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii C. Emisja akcji została przeprowadzona w drodze 
subskrypcji prywatnej.  
 
Akcje Serii B oraz Akcje Serii C zostały pokryte  w całości wyłącznie wkładami pieniężnymi.  
 
W dniu 19 września 2007 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę o obniżeniu dotychczasowej 
wartości nominalnej akcji i zwiększeniu ilości akcji (podział akcji). Na mocy tej uchwały dotychczasową wartość 
nominalną akcji zmniejszono z 1,00 zł na 0,50 zł, zaś liczbę akcji zwiększono w następujący sposób: liczbę Akcji Serii 
A zwiększono z 500.000 do 1.000.000; liczbę Akcji Serii B zwiększono z 1.500.000 do 3.000.000; liczbę Akcji Serii C 
zwiększono z 400.000 do 800.000.  
 
Na dzień sporządzania Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Emitenta wynosi 2.400.000,00 zł i dzieli się na 
4.800.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości 0,50 zł każda akcja, w tym: 

 1.000.000 akcji Serii A, 
 3.000.000 akcji Serii B, 
 800.000 akcji Serii C. 

4.5.2. Kapitał zapasowy 
Kapitał zapasowy na dzień 31 października 2007 roku nie wystąpił. W związku z tym, iż opłacenie akcji serii C jak i 
rejestracja podwyższenia kapitału nastąpiła w listopadzie, w rocznym sprawozdaniu finansowym za rok 2007 Spółka, w 
ramach kapitału zapasowego zaprezentuje, nadwyżkę powstałą w wyniku obejmowania akcji po cenie wyższej niż ich 
wartość nominalna, tj. w kwocie 2.600.000,00 zł. 
 
Ponadto Emitent obowiązany jest, w myśl art. 396 Ksh przelewać na kapitał zapasowy co najmniej 8 % zysku za dany 
rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego. 
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O użyciu kapitału zapasowego może stanowić jedynie walne zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem, że części kapitału 
zapasowego stanowiącej 1/3 kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu 
finansowym. 

4.5.3. Pozostałe fundusze 
Emitent w ramach kapitałów własnych nie utworzył innych funduszy.  

4.6. Nieopłacona część kapitału zakładowego 

Na dzień bilansowy, tj. dzień 31 października 2007 roku, wartość nieopłaconego kapitału zakładowego Emitenta 
wyniosła 400.000,00 zł. W związku z tym w bilansie sporządzonym na dzień 31 października 2007 roku wystąpiła 
pozycja „Należne wpłaty na kapitał podstawowy”. 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Emitenta był już w pełni pokryty wkładami 
pieniężnymi, zatem nie wystąpił już kapitał zakładowy nieopłacony. 

4.7. Przewidywane zmiany 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 zkładowego 
oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji 

Emitent nie podejmował uchwał w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a tym samym nie 
emitował obligacji zamiennych na akcje ani obligacji z prawem pierwszeństwa. 

4.8. Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego 

Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia dla Zarządu do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w 
granicach kapitału docelowego. 

4.9. Rynki na jakich notowane były instrumenty finansowe emitowane przez 
Emitenta oraz kwity depozytowe wystawiane w związku z tymi 
instrumentami. 

Instrumenty finansowe emitowane przez Emitenta nie były dotychczas przedmiotem obrotu na żadnym rynku 
zorganizowanym.  
 
W związku z instrumentami finansowymi emitowanymi przez Emitenta nie były wystawiane kwity depozytowe. 

4.10. 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 każdego z nich co najmniej nazwy, formy prawnej, 
siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale 
zakładowym i ogólnej liczbie głosów 

4.10.1. Jednostki dominujące względem Emitenta 
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent wchodzi w skład grupy kapitałowej jako podmiot zależny 
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od Blumerang Sp. z o.o. w Poznaniu. 
 
 
Dane teleadresowe Blumerang Sp. z o.o. 
 
Siedziba:  Poznań 
Adres:   ul. Smolna 13; 61-008 Poznań  
Numer KRS:  0000170954 
REGON:  634506917 
NIP:   7822278475 
 
Przedmiotem działalności Blumerang Sp. z o.o. jest działalność inwestycyjna polegająca na nabywaniu i zbywaniu 
udziałów i akcji w spółkach. 

Członkami Zarządu i wspólnikami Blumerang Sp. z o.o. są Edward Kozicki i Tomasz Tyliński. Każdy z nich posiada 
udziały stanowiące 50% łącznej liczby udziałów tej spółki, uprawniające do 50% udziału w głosach na zgromadzeniu 
wpólników. 

Blumerang Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jest podmiotem dominującym Emitenta na podstawie przepisów art. 3 ust. 
1 pkt 37) lit a) Ustawy o rachunkowości gdyż posiada bezpośrednio 2.668.000 akcji Emitenta uprawniających do 
wykonywania 2.668.000 głosów, dających udział 56% w kapitale zakładowym i  głosach na Walnym Zgromadzeniu 
Emitenta.   

Pomiędzy Emitentem a Blumerang Sp. z o.o. istnieją powiązania osobowe wynikające z faktu, iż Eward Kozicki  będąc 
Wiceprezesem Zarządu Blumerang Sp.  zo.o. pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, a Tomasz Tyliński 
będąc Prezesem Zarządu Blumerang Sp. z o.o. jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta. 

4.10.2. Jednostki zależne i współzależne od Emitenta 
Emitent nie posiada jednostek  zależnych czy też współzależnych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości.  

4.10.3. Jednostki stowarzyszone  
Emitent nie posiadał na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 października 2007 roku jednostek stowarzyszonych. 
 
Spółki handlowe stowarzyszone z Emitentem (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 41 Ustawy O Rachunkowości) na dzień 
sporządzenia Dokumentu Informacyjnego obrazuje poniższa tabela: 
 

Udział Emitenta Firma, forma prawna, 
siedziba Przedmiot działalności w kapitale 

zakładowym 
w ogólnej liczbie głosów 

organu stanowiącego 
„Van Hellder Polska” Sp. z 
o.o. z siedzibą w Poznaniu 

działalność gastronomiczna 25% 25% 

4.11.   Strategia rozwoju Emitenta 

Przedmiotem działalności Emitenta jest przede wszystkim nabywanie akcji i udziałów spółek zaliczanych do MSP oraz 
tzw. start-upów oraz udzielanie im pożyczek na finansowanie ich działalności, przy czym udzielanie pożyczek ma mieć 
wyłącznie charakter finansowania pomostowego i dotyczyć będzie wyłącznie podmiotów, w odniesieniu do których 
Emitent planować będzie dokonanie inwestycji. Spółka inwestuje w spółki krajowe nie notowane na rynkach 
zorganizowanych, które charakteryzują się relatywnie wysokim potencjałem wzrostu ich wartości. Blumerang zamierza 
wprowadzać spółki, w które dokonuje inwestycji, do obrotu na rynku zorganizowanym. W zależności od stadium 
rozwoju poszczególnych spółek, będą one wprowadzane do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym 
przez GPW (New Connect) lub do obrotu na rynku regulowanym (rynek podstawowy lub równoległy GPW). 
Swój portfel kilkunastu spółek Emitent zamierza zbudować w ciągu najbliższych 1-2 lat, co pozwoli zdywersyfikować 
mu prowadzoną działalność i ograniczyć wahania wyniku finansowego. 
Wysoki poziom ryzyka związany z prowadzoną działalnością Emitent zamierza ograniczać dzięki doświadczeniu 
posiadanym przez współpracowników Spółki. 
Spółka przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w dany podmiot gospodarczy przeprowadzać będzie szczegółową 
analizę jej sytuacji finansowo-majątkowej, a w uzasadnionych przypadkach będzie zlecała due diligence niezależnym 
podmiotom, które pozwoli podjąć właściwą decyzję inwestycyjna. 
Emitent zamierza nabywać od kilku do kilkudziesięciu procent akcji/udziałów spółki. Dla ograniczenia ryzyka 
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inwestycyjnego Emitent dopuszcza, w przypadku przedsięwzięć na wczesnym etapie rozwoju, możliwość udzielania 
pożyczek.  Pożyczki te będą miały jednak wyłącznie charakter finansowania pomostowego i dotyczyć będą jedynie 
podmiotów, w odniesieniu do których Emitent planować będzie dokonanie inwestycji. 
W odniesieniu do inwestycji, co do których Emitent sam zainicjował proces przekształcania, mający na celu między 
innymi umożliwienie wprowadzenia tych podmiotów do notowań na rynku zorganizowanym, Emitent zamierza być 
inwestorem aktywnym. Aktywność ta ma obejmować przede wszystkim obszary związane z zagwarantowaniem spółce 
portfelowej środków finansowych na dalszy rozwój, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami 
funkcjonującymi na rynku inwestycji prywatnych, a także wspieranie działań prowadzących do wzrostu ich prestiżu i 
wiarygodności. Ponadto, Emitent w odniesieniu do swoich spółek portfelowych dążyć będzie do wykorzystania 
potencjalnych efektów synergii, wynikających z możliwości nawiązania pomiędzy nimi współpracy na poziomie 
operacyjnym, a w niektórych przypadkach także w wyniku przeprowadzenia procesów konsolidacyjnych na poziomie 
kapitałowym. 
Intencją Emitenta jest, aby w każdej spółce portfelowej przedstawiciel Emitenta zasiadał w Radzie Nadzorczej, co 
pozwoli na bieżącą kontrolę działalności spółek, w które zainwestuje.  
Po zrealizowaniu wzrostu wartości inwestycji Emitent zakłada sprzedaż posiadanych udziałów/akcji. Emitent 
przewiduje, że wprowadzenie spółki portfelowej do obrotu na rynku zorganizowanym, a następnie sprzedaż papierów 
wartościowych na tym rynku, będzie najczęściej stosowanym sposobem wyjścia z inwestycji. Inwestorzy powinni być 
świadomi faktu, że wprowadzenie spółki do obrotu na rynku zorganizowanym - poza zapewnieniem spółce środków 
finansowych na dalszy jej rozwój oraz wzrostem jej prestiżu i wiarygodności - następuje również w celu odsprzedaży 
akcji będących w posiadaniu Emitenta w celu zrealizowania zysków z inwestycji. Należy pokreślić, iż powyższe nie 
oznacza, że Emitent będzie zbywał posiadane papiery wartościowe wyłącznie na tzw. regularnych sesjach giełdowych. 
Emitent zamierza traktować wprowadzanie akcji do obrotu na rynku zorganizowanym przede wszystkim jako narzędzie 
umożliwiające uzyskanie obiektywnej (rynkowej) wyceny posiadanych aktywów. Emitent będzie dążył do sytuacji, aby 
szczególnie w odniesieniu do większych i najbardziej rozwojowych inwestycji, główną ścieżką wyjścia z inwestycji 
była sprzedaż posiadanego pakietu akcji inwestorowi branżowemu lub innemu funduszowi inwestycji kapitałowych. W 
przypadku mniej istotnych inwestycji, zasadniczą ścieżką wyjścia będzie sprzedaż akcji na rynku zorganizowanym, na 
którym notowane będą dane papiery wartościowe.  
Emitent zamierza skoncentrować się na inwestycjach w takie podmioty, w odniesieniu do których sam zainicjował 
proces przekształcania, mający na celu między innymi umożliwienia wprowadzenia tych podmiotów do notowań na 
rynku zorganizowanym, a w konsekwencji tego w szczególności poszerzenie spektrum dostępnych dla nich sposobów 
pozyskiwania kapitału oraz uzyskanie ich rynkowej wyceny. Emitent przewiduje również dokonywanie inwestycji w 
podmioty, w odniesieniu do których proces analogicznych przekształceń został zainicjowany przez osoby nie związane 
bezpośrednio z Emitentem. 
Emitent dążyć będzie do wypracowania pozycji instytucji wyspecjalizowanej w następujących obszarach działalności 
na rynku kapitałowym: 

 aranżowania, koordynowania oraz uczestnictwa w ofertach prywatnych (w szczególności typu pre-IPO), 
 aranżowania, koordynowania oraz uczestnictwa w ofertach publicznych (IPO), 
 koordynowania procesów wprowadzania spółek do obrotu na rynku zorganizowanym (NewConnect lub 

GPW). 

4.12.   Rynek inwestycji kapitałowych VC/PE 

Rynkiem Emitenta pod względem oferowanych produktów jest rynek inwestycji kapitałowych typu VC/PE.  
Private equity (PE) to inwestycje w udziałowe papiery wartościowe na niepublicznym rynku kapitałowym. Celem tych 
inwestycji jest osiągnięcie dochodu poprzez średnio i długoterminowe zyski z przyrostu wartości kapitału. Venture 
capital (VC) jest jedną z odmian private equity. Polega na inwestowaniu dokonywanym we wczesnych stadiach 
rozwoju przedsiębiorstw, służące uruchomieniu przedsiębiorstwa lub jego ekspansji. Do zalet venture capital należy z 
pewnością charakter zaangażowania finansowego. Kapitał z funduszu venture capital zwiększa kapitał zakładowy 
(akcyjny) spółki. Oznacza to, że firma kapitału tego nie musi zwracać, ponadto nie obciążają firmy koszty finansowe, 
jak w przypadku kredytu. Zmiana struktury bilansu nie tylko nie zmniejsza zdolności przedsiębiorstwa do zaciągania 
zobowiązań, lecz ją zwiększa. Jest własnym źródłem finansowania inwestycji dla firm o dużym potencjale wzrostu, 
szczególnie w obszarze nowych technologii.  
 
W Polsce rynek funduszy VC/PE zaczął tworzyć się wraz ze zmianami gospodarczymi, dokonującymi się na początku 
lat 90-tych. Według raportu „Rynek PE/VC w Polsce” opublikowanego w październiku 2006 roku przez Krajowy 
Fundusz Kapitałowy S.A., w Polsce działa około 30 firm zarządzających funduszami VC/PE. Firmy VC/PE działające 
w Polsce można podzielić na następujące kategorie: - fundusze utworzone w formie zamkniętego funduszu 
inwestycyjnego (np. SECUS Pierwszy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych), - fundusze 
wspierające rozwój przedsiębiorczości lub rozwój regionalny utworzony przy wsparciu instytucji pomocowych (np. 
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Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny), - fundusze prowadzone przez firmy zarządzające (np. fundusze zarządzane 
przez Enterprise Investors), - fundusze działające w formie spółek akcyjnych notowane na GPW w Warszawie (MCI 
Management S.A., bmp AG). Odrębną kategorię stanowi Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. który jest instytucją 
utworzoną przez polski rząd, która prowadzi działalność jako fundusz funduszy VE/PE. Na rynku inwestycji 
kapitałowych typu VC/PE panuje ostra konkurencja. Na rynku funkcjonuje bowiem wiele innych firm świadczących 
dość szeroko pojęte usługi konsultingowo-inwestycyjne działające pod różną formą prawną i organizacyjną. Do 
bezpośredniego otoczenia konkurencyjnego należy zaliczyć również firmy, których działalność, spośród innych 
prowadzonych przez nie działalności, obejmuje inwestowanie w akcje/udziały spółek nienotowanych na rynku 
giełdowym. Do tej grupy firm należy w szczególności zaliczyć: Capital Partners S.A. oraz IDM S.A., a na rynku 
NewConnect - Wrocławski Dom Maklerski S.A.  
 
Rozwój publicznego segmentu rynku papierów udziałowych w Polsce i pojawienie się na nim pierwszych spółek z 
sektora MSP wpłynęło na zwiększenie zainteresowania krajowych małych i średnich przedsiębiorców pozyskiwaniem 
funduszy na rozwój przedsiębiorstw poprzez emisję papierów wartościowych, które byłyby przedmiotem obrotu na 
rynku giełdowym, tym bardziej w krajach takich jak Polska, gdzie istnieje konieczność szybkiego zmniejszenia 
dystansu do innych krajów. W sytuacji, gdy polski rynek kapitałowy jest rachityczny, banki niezwykle konserwatywne 
w finansowaniu małego i średniego biznesu oraz wobec braku znaczącej podaży kapitału typu angel financing (osoby 
fizyczne inwestujące w niewielkie firmy), to, jeśli pominiemy kapitał możliwy do pozyskania od członków rodziny i 
znajomych, venture capital pozostaje jedynym realnym źródłem finansowania małych, dynamicznych firm. 
Przewidywany wzrost gospodarczy w najbliższych latach powinien pozwolić na wyższy zwrot z inwestycji na polskim 
rynku, czyniący polski rynek kapitałowy także rynkiem atrakcyjnym dla inwestowania. Emitent uznaje rynek inwestycji 
kapitałowych w spółki z sektora MSP jako bardzo perspektywiczny zarówno ze względu na oczekiwane wysokie stopy 
zwrotu z inwestycji kapitałowych, jak również ze względu na ilość podmiotów chcących pozyskać kapitał na rozwój 
swojej działalności.  

4.13.   Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach 

Podstawowa działalnością Emitenta jest inwestowanie w udziały i akcje spółek. Dotychczasowe inwestycje zostały 
opisane w pkt. 4.14. Dokumentu Informacyjnego. Strategia działania Emitenta oraz rynek na którym działa, zostały 
przedstawione odpowiednio w pkt. 4.11 i 4.12. Emitent nie prowadzi działalności usługowej, jak również działalności 
w wyniku której powstają towary i produkty. 
 
W rachunku zysków i strat za okres od 12 lipca do 31 października 2007 roku, który został zaprezentowany w rozdziale 
5 niniejszego dokumentu, Spółka ujawniła przychody finansowe w kwocie 1.560.000,00 zł, na które złożyła się wycena 
akcji spółki DIVICOM, dopuszczonej do alternatywnego systemu obrotu na rynku „New Connect”, na dzień bilansowy 
w wartości godziwej. 
 
W przyszłości przychody Emitenta składać się będą przede wszystkim z dwóch kategorii: przychodów ze sprzedaży, 
wynikających ze zbycia posiadanych aktywów (akcji i udziałów w spółkach portfelowych) oraz z przychodów 
finansowych, wynikających ze zmiany wartości godziwej spółek portfelowych, będących konsekwencją wprowadzenia 
ich akcji do obrotu na rynku zorganizowanym. 

4.14. Opis głównych inwestycji Emitenta za okres objęty sprawozdaniem 
finansowym  

Emitent wskazuje, że w okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym 
dokonał następujących inwestycji, nabywając udziały lub akcje przedstawionych poniżej podmiotów. 

4.14.1. TECHNOPARK 2 S.A. 

 
 
Nazwa (firma):  Technopark 2 S.A. 
Siedziba:  Poznań 
Adres:   60-476 Poznań, ul.Jasielska 16 
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Numer KRS:  0000276511 
REGON:  639525179 
NIP:   7822089018 

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie nieruchomości, polegającą na organizacji i koordynacji procesu 
inwestowania w nieruchomości, począwszy od inicjatywy planowanego przedsięwzięcia, poprzez jego realizację i 
przekazanie finalnego produktu do eksploatacji lub do dalszego rozwoju. 

Działalność Spółki jest prowadzona w zakresie: 
 wynajmu powierzchni magazynowo-biurowych, 
 działalności redeweloperskiej. 

Podstawowym obszarem działalność Spółki, który do tej pory miał największy udział w przychodach ze sprzedaży, był 
wynajem powierzchni o charakterze biurowo-magazynowym. Docelowym klientem Spółki w tym segmencie 
działalności są małe i średnie przedsiębiorstwa, do potrzeb których dostosowana jest oferta produktowa. Przewaga 
konkurencyjna Spółki w tym obszarze wynika między innymi z następujących czynników: dziesięcioletnie 
doświadczenie, ograniczona liczba konkurentów na rynku wynajmu powierzchni biurowo-magazynowych dla małych i 
średnich firm, kompleksowa obsługa najemców, dogodna lokalizacja nieruchomości. 

W ramach przyjętego modelu biznesowego Spółka w ostatnim okresie dynamicznie rozwija działalność 
redeweloperską. Inwestycje redeweloperskie mogą przybierać różną postać, niemniej jednak Spółka pod tym pojęciem 
rozumie działania mające na celu nabycie nieruchomości, podwyższenie jej wartości poprzez zmianę dotychczasowej 
koncepcji wykorzystania, a następnie jej zbycie. Mimo, iż działalność w tym obszarze Spółka rozpoczęła w bieżącym 
roku, przyniosła jej ona w I półroczu bieżącego roku zdecydowaną większość wypracowanego zysku netto.  

Inwestycje redeweloperskie charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem i brakiem powtarzalności. W praktyce 
poszczególne fazy realizacji projektów tego typu mogą na siebie nachodzić lub nawet być prowadzone równolegle. Ma 
to przede wszystkim na celu skrócenie czasu ekspozycji na ryzyko związane z prowadzoną inwestycją.  

Spółka w procesie realizacji projektów redeweloperskich podejmuje następujące działania: 
 pozyskiwanie informacji o nieruchomości, 
 ocena nieruchomości, 
 nowa koncepcja użytkowania, 
 zakup nieruchomości, 
 wdrożenie koncepcji zagospodarowania nieruchomości, 
 sprzedaż nieruchomości. 

Strategia rozwoju Spółki zakłada: 
 w zakresie wynajmu powierzchni magazynowo-biurowych –  dalszą modernizację posiadanych obiektów pod 

wynajem, w celu zaoferowania najemcom wysoce funkcjonalnych, nowoczesnych powierzchni biurowych i 
magazynowych, atakże oraz nabywanie kolejnych nieruchomości z przeznaczeniem pod wynajem, 

 w zakresie działalności redeweloperskiej – rozszerzenie działalności na obszar całego kraju, w szczególności na 
regiony w Polsce cieszące się dużym zainteresowaniem inwestycyjnym. 

Spółka zamierza rówież rozszerzyć swój katalog prowadzonych biznesów o rynek przedsięwzięć deweloperskich. W 
tym zakresie strategia spółki zakłada przystępowanie do spółek celowych z inwestorami (firmami deweloperskimi), 
poprzez wnoszenie do tych spółek posiadanych przez Emitenta nieruchomości (gruntów) i partycypację w zyskach 
osiągniętych ze sprzedaży/wynajmu przedmiotu inwestycji. 

Akcje Spółki od dnia 16 listopada 2007 roku są notowane w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie – NewConnect. Kurs zamknięcia akcji Spółki na rynku NewConnect na 
dzień sporządzenia sporządzenia dokumentu (11 grudnia 2007 roku) wyniósł 12,00 zł, co oznacza wycenę rynkową 
całego posiadanego pakietu akcji spółki na poziomie 3.696.000 zł. 
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Dane dotyczące posiadanych przez Emitenta akcji zwykłych na okaziciela Serii A Technopark 2 S.A. 
 

Data 
zawarcia 
umowy 
nabycia 

akcji 

Liczba akcji Cena 
nabycia 

jednej akcji 
w zł 

Łączna cena 
nabycia w zł 

Wartość 
nominalna 
jednej akcji 

w zł 

Łączna 
wartość 

nominalna 
posiadanych 

akcji w zł 

Procent 
udziału w 
ogólnej 

liczbie akcji 

Procent 
udziału w 
ogólnej 
liczbie 

głosów na 
WZA 

15.10.2007r
. 

205.000 1,62 332.100,00 1,00 205.000,00 3,3 3,3 

15.10.2007r 103.000 1,63 166.860,00 1,00 103.000,00 1,7 1,7 
Łącznie 308.000 - - - 308.000,00 5,0 5,0 

 

4.14.2. DIVICOM S.A.  

 
 
Nazwa (firma):  Divicom S.A. 
Siedziba:  Poznań 
Adres:   60- 125 Poznań, ul.Bosa 9A 
Numer KRS:  0000267611 
REGON:  300414318 

NIP:   7792295628 

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie sieci sklepów komputerowych pod marką DIVICOM w systemie 
partnerskim. Podstawą współpracy pomiędzy DIVICOM S.A. a Partnerami handlowymi jest umowa partnerska 
zawierająca szczegółowe warunki na jakich prowadzona jest współpraca. Umowa partnerska ma charakter umowy 
franchisingowej. 
Ważnym punktem strategii spółki jest uruchamianie sklepów w miejscowościach średniej wielkości (głównie miasta 
powiatowe). W ten sposób spółka wykorzystuje niszę rynkową, docierając z ofertą handlową do nowej grupy 
konsumentów. Lokalizacja sklepów w mniejszych miejscowościach pozwala również uniknąć intensywnej konkurencji 
z innymi sieciami, które prowadzą sprzedaż głównie w dużych miastach. Dla niewielkich sklepów komputerowych, 
które nie należą do żadnej sieci, możliwość skorzystania z marki i kanałów dystrybucyjnych sieci DIVICOM jest szansą 
na rozwój i wzrost obrotów. Spółka wykazuje dodatkowo znaczną elastyczność prowadzonego biznesu, co oznacza, że 
nie stwarza barier również dla partnerów, posiadających sklepy zlokalizowane w dużych miastach i chcących wejść do 
sieci sprzedaży.  

W skład sieci sklepów wchodzi jeden sklep własny w Poznaniu oraz 64 sklepy partnerskie, rozlokowane na terenie całej 
Polski. 

Główne grupy produktów oferowanych przez Spółkę to: 
 akcesoria komputerowe i multimedialne, obejmujące mniejsze peryferia jak myszki, głośniki, klawiatury ale także 

mniej związane z komputerami odtwarzacze mp3, navigatory, palmtopy, telefony komórkowe. 
 komponenty komputerowe – części zamienne do komputerów osobistych i serwerów, 
 komputery przenośne oraz wszystko co z nimi związane, 
 peryferia – monitory, drukarki. 

Spółka w kolejnych latach działalności planuje utrzymanie dotychczasowej dynamiki rozwoju sieci sprzedaży, przy 
jednoczesnym rozszerzaniu obszaru, na jakim zlokalizowane są sklepy wchodzące w jej skład. Rok 2007 spółka 
zamierza zakończyć strukturą sieci liczącą około 100 sklepów. W perspektywie kolejnych 2 lat przewiduje, że liczba 
sklepów funkcjonujących w sieci będzie wynosić około 250 – 300. 

Akcje spółki od dnia 30 października 2007 roku są notowane w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie – NewConnect. Kurs zamknięcia akcji spółki na rynku NewConnect na 
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dzień sporządzenia niniejszego dokumentu (11 grudnia 2007 roku) wyniósł 18,49 zł, co oznacza wycenę rynkową 
całego posiadanego pakietu akcji spółki na poziomie 3.698.000 zł. 

 
 

Dane dotyczące posiadanych przez Emitenta akcji zwykłych na okaziciela Serii B Divicom S.A. 
 

Data 
zawarcia 
umowy 
nabycia 

akcji 

Liczba akcji Cena 
nabycia 

jednej akcji 
w zł 

Łączna cena 
nabycia w zł 

Wartość 
nominalna 
jednej akcji 

w zł 

Łączna 
wartość 

nominalna 
posiadanych 

akcji w zł 

Procent 
udziału w 
ogólnej 

liczbie akcji 

Procent 
udziału w 
ogólnej 
liczbie 

głosów na 
WZA 

10.09.2007r 200.000 1,10 220.000,00 1,00 200.000,00 3,7 3,7 

4.14.3. GRUPA PACTOR POTEMPA INKASSO S.A. 
 
 
 
 
 
 
Nazwa (firma):  Grupa Pactor Potempa Inkasso S.A. 
Siedziba:  Poznań 
Adres:   60- 854 Poznań, ul.Romka Strzałkowskiego 5/7 
Numer KRS:  0000292586 
REGON:  630520677 
NIP:   7781028846 

Misją Spółki jest dostarczanie kompleksowych usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami. Model biznesowy 
działania Spółki zakłada nabywanie trudnych do odzyskania wierzytelności konsumenckich i korporacyjnych od 
pierwotnych wierzycieli, a następnie dochodzenie ich zapłaty od dłużników we własnym imieniu i na własny koszt na 
drodze postępowania polubownego, sądowego i egzekucji komorniczej. Dochodzenie zapłaty prowadzone jest przez 
spółki Pactor Sp. z o.o. oraz Potempa – Inkasso Sp. z o.o., które specjalizują się w windykacji należności od ponad 10 
lat i są jednocześnie akcjonariuszami Spółki. Pactor Sp. z o.o. w większym stopniu specjalizuje się w windykacji 
wierzytelności konsumenckich, natomiast Potempa – Inkasso Sp. z o.o. wierzytelności korporacyjnych.  

Spółka oferuje usługi obrotu wierzytelnościami, w ramach których Spółka nabywa portfele wierzytelności i staje się ich 
właścicielem, a następnie podejmuje proces windykacji na własny koszt i ryzyko. Sprzedaż wierzytelności oznacza dla 
klientów Spółki korzyści związane z szybkim odzyskaniem pieniędzy, ograniczeniem czasu i kosztów samodzielnego 
prowadzenia działań windykacyjnych czy czyszczeniem pozycji bilansowych. Sprzedaż wierzytelności jest 
najszybszym dla wierzyciela sposobem na odzyskanie należnych mu pieniędzy. 

Spółka nabywa pakiety wierzytelności konsumenckich i korporacyjnych, które nie były dotychczas windykowane lub 
wobec których proces windykacji zakończył się porażką. Na podstawie umowy przelewu wierzytelności przejmuje 
wierzytelności i wszelkie wynikające z niej prawa, zaś klient uzyskuje korzyści związane z szybkim spłaceniem 
wierzytelności, poprawą płynności finansowej oraz czyszczeniem bilansu. Spółka stając się właścicielem wierzytelności 
bierze na siebie ryzyko związane z prowadzeniem postępowania windykacyjnego na etapie polubownym czy sądowym 
oraz ryzyko niewypłacalności dłużnika.  

Model biznesowy działania Spółki zakłada, że po nabyciu pakietów wierzytelności, korzysta ona z usług 
wyspecjalizowanych firm windykacyjnych, które na jej rzecz dochodzą zapłaty należności przez dłużnika.   

Spółka rozważa możliwość stworzenia holdingu windykacyjnego i przejęcia udziałów we współpracujących firmach 
windykacyjnych. 

Celem Spółki jest utworzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz zamkniętego funduszu sekurytyzacyjnego 
zajmującego się nabywaniem wierzytelności bankowych poprzez emisję i sprzedaż papierów wartościowych 
zabezpieczonych zastawem należności. 

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.
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Dane dotyczące posiadanych przez Emitenta akcji zwykłych na okaziciela Serii B Grupa Pactor Potempa 

Inkasso S.A. 
 
Liczba akcji Wartość nominalna 

jednej akcji w zł 
Łączna wartość 
nominalna 
posiadanych akcji w 
zł 

Procent udziału w 
ogólnej liczbie akcji 

Procent udziału w 
ogólnej liczbie 
głosów na WZA 

400.000 0,50 200.000,00 8,9 8,9 
 

Na podstawie umowy z dnia 22 października 2007r. Emitent nabył 2.000 udziałów spółki Grupa Pactor – Potempa 
Inkasso Sp.  z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Wartość nominalna tych udziałów wynosiła 100,00 zł każdy udział, 
natomiast cenę sprzedaży ustalono na 137,50 zł za każdy udział. Łączna cena sprzedaży wyniosła 275.00,00 zł. 
Na mocy uchwały z dnia 26 października 2007r. o przekształceniu Grupa Pactor – Potempa Inkasso Sp.  z o.o. w spółkę 
akcyjną Grupa Pactor – Potempa Inkasso S.A., Emitent objął 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 
nominalnej 0,50 zł każda akcja. 
Spółka akcyjna Grupa Pactor – Potempa Inkasso S.A została zarejestrowana przez sąd w dniu 15 listopada 2007r. 

 

4.14.4. SIMTEL S.A. 

 
 
Nazwa (firma):  Simtel S.A. 
Siedziba:  Gdańsk 
Adres:   80-289 Gdańsk, ul.Majora Hubala 14 
Numer KRS:  0000279396 

Głównym profilem działalności Spółki jest projektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie oraz serwis cyfrowych 
systemów teleinformatycznych. Spółka posiada pozycję jednego z wiodących w Polsce dostawców kompleksowych 
rozwiązań telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.  

Od 1994 ściśle współpracuje  z firmą Siemens, oferując jej urządzenia, aplikacje oraz inne rozwiązania 
telekomunikacyjne. W zakresie tej współpracy posiada status Dystrybutora i Platinum Partnera. 

W ofercie spółki można wyróżnić 3 podstawowe obszary działalności: 
 dystrybucja serwerów teleinformatycznych z serii HiPath 2000, 3000 i 4000, 
 projektowanie, tworzenie i sprzedaż aplikacji CallCenter/ IVR/CTI/Faxserver, 
 tworzenie oprogramowania dla potrzeb Centrów Powiadamiania Ratunkowego i Centrów Zarządzania 

Kryzysowego. 

Dotychczas Spółka współpracowała z około 600 instytucjami i przedsiębiorstwami reprezentującymi różne działy 
gospodarki. Spółka uczestniczyła między innymi w projekcie stworzenia Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa w 
Trójmieście (jako dostawca serwerów telekomunikacyjnych i specjalistycznego oprogramowania Centrum112) oraz 
obsługiwała w zakresie łączności wizyty Jana Pawła II, koncertu Tiny Turner w Sopocie i Jean Michel Jarre na XXV-
lecie Solidarności. 
 

 
Dane dotyczące posiadanych przez Emitenta akcji zwykłych na okaziciela Serii B Simtel S.A. 

 
Data 

zawarcia 
umowy 
nabycia 

akcji 

Liczba akcji Cena 
nabycia 

jednej akcji 
w zł 

Łączna cena 
nabycia w zł 

Wartość 
nominalna 
jednej akcji 

w zł 

Łączna 
wartość 

nominalna 
posiadanych 

akcji w zł 

Procent 
udziału w 
ogólnej 

liczbie akcji 

Procent 
udziału w 
ogólnej 
liczbie 

głosów na 
WZA 

18.07.2007r 150.345 0,19 28.565,55 0,10 15.034,50 2,7 1,4 
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4.15. Informacje dotyczące głównych inwestycji Emitenta w przyszłości, co do 
których jego organy zarządzające podjęły już wiążące zobowiązania 

Poniżej przedstawiono podmioty, których akcje Emitent obejmie/nabędzie, na podstawie zawartych umów. 
 

4.15.1. Umowa z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. 
Producent konstrukcji stalowych, przede wszystkim proekologicznych stalowych zbiorników magazynowych na paliwa 
płynne. Wszystkie realizacje wykonane są na indywidualne zamówienia.  

Firma dostarcza urządzenia dla wielu znanych firm europejskich. Proekologiczne urządzenia są budowane na podstawie 
dokumentacji zamawiającego oraz dokumentacji wykonanej przez firmę.  

Firma posiada dobrze rozpoznawalną markę w branży paliwowej dla której od wielu lat dostarcza dwupłaszczowe 
zbiorniki paliwowe. Tego typu zbiorniki stosuje się w celu zabezpieczenia gruntu i wód gruntowych przed 
zanieczyszczeniem. 

Produkty firmy to: 

Zbiorniki: 
 zbiorniki paliwowe produkowane są zgodnie z obowiązującymi normami na podstawie dokumentacji 

zatwierdzonej przez Urząd Dozoru Technicznego, 
 firma wytwarza zbiorniki do 125 m3 i buduje u swoich klientów zbiorniki o pojemności do 750 m3. 

Konstrukcje stalowe 
 oferta zakłada wykonanie lekkich konstrukcji stalowych o maksymalnym tonażu jednego elementu 20 ton, 
 kompleksowo realizowane są zamówienia na dostawy konstrukcji stalowych wraz z montażem według 

dokumentacji powierzonej przez klientów lub wykonanej przez firmę. 

Filtry i instalacje filtrujące 
 firma posiada duże doświadczenie w budowaniu urządzeń i instalacji centralnego filtrowania emulsji i olejów; 

działa w tym zakresie na zlecenie renomowanych firm. 

Masy bitumiczne 
 firma wykonuje urządzenia do wytwórni mas bitumicznych, 
 fundamenty stalowe pod wytwórnię mas bitumicznych, 
 dozatory kruszywa, 
 silosy mączki, 
 silosy pyłów, 
 zbiorniki magazynowe bitumu ogrzewane elektrycznie lub olejem termalnym, 
 kondukty gazów, 
 prokolektory uderzeniowe, 
 kominy, 
 instalacje rurowe bitumu 
 silosy gotowej masy. 
 

W dniu 27 września 2007 roku Emitent zawarł umowę z osobą fizyczną prowadzącą opisane wyżej przedsiębiorstwo. 
Na podstawie tej umowy Emitent (jako Inwestor) oraz przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą określili 
podstawowe założenia dotyczące procesu inwestowania i dalszego rozwoju przedsiębiorstwa prowadzonego przez tę 
osobę. Strony zobowiązały się do zawiązania spółki akcyjnej, która prowadziłaby dotychczasowe przedsiębiorstwo tej 
osoby. Przewidywany kapitał zakładowy nowo zawiązanej spółki ma wynieść 10.300.000 i dzielić się na 10.300.000 
akcji o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. Kapitał zakładowy zostanie pokryty aportem w postaci przedsiębiorstwa 
tej osoby fizycznej, jak również wkładami pieniężnymi wniesionymi przez obie strony. Strony wstępnie ustaliły, że w 
nowo zawiązanej spółce Emitent obejmie 1.000.000 akcji, co stanowić będzie 9,7 % kapitału zakładowego oraz 9,7 % 
głosów na Walnym Zgromadzeniu  

Strony umowy zobowiązały się również do podwyższenia kapitału zakładowego nowopowstałej spółki o kwotę 
1.700.000 zł poprzez emisję 1.700.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł. Akcje te mają zostać objęte przez inwestorów 
wskazanych przez Emitenta w ramach subskrypcji prywatnej. Zamierzeniem stron jest wprowadzenie akcji spółki do 
alternatywnego system obrotu organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A („New 
Connect’).    
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4.15.2. CARBON DESIGN S.A. (w organizacji) 
Spółka prowadzi działalność w zakresie projektowania i produkcji nadwozi do samochodów typu „kitkar“, czyli tzw. 
replik samochodów sportowych lub zabytkowych. Zajmuje się także projektowaniem i produkcją elementów do tzw. 
stylingu samochodów, czyli elementów nadwozia i wyposażenia samochodów, np. takich jak spojlery. Zamierza także 
rozwijać działalność związaną  z projektowaniem i wytwarzaniem profesjonalnego sprzętu sportowego dla 
niepełnosprawnych zawodników. W ofercie posiada także rowery poziome przeznaczone do codziennego użytkowania, 
turystyki i aktywnej rehabilitacji.  

W odniesieniu do wszystkich wymienionych powyżej obszarów Spółka zamierza specjalizować się technologii 
karbonowej i kewlarowej, czyli zaawansowanych technologicznie materiałach kompozytowych opartych na włóknach 
węglowych. Opracowuje również własne unikalne rozwiązania technologiczne. Dla spółki pracuje zespół ludzi 
z wieloletnim doświadczeniem związanym z tymi technologiami. 

Pobocznym kierunkiem działalności Spółki są usługi dla firm zewnętrznych, dla których prowadzone jest 
powdwykonastwo usług związanych z wykorzystaniem posiadanych przez Spółkę obrabiarek CNC. 

Spółka wchodzi w skład Grupy VENO S.A. 

Dnia 31 października 2007 roku Spółka zawarła „Warunkową umowę sprzedaży akcji”, na podstawie której ma nabyć 
200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Carbon Design S.A. w siedzibie w Warszawie. Cena za jedną akcję 
została określona na 60 gr, a łączna cena wyniesie 120.000,00 zł. Nabywane akcje nie zostały w pełni opłacone. Po 
zarejestrowaniu Carbon Design. S.A. Emitent będzie zobowiązany do uiszczenia z tego tytułu kwoty 80.000,00 zł.   

4.16.  Informacja o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach  

4.16.1. Informacja o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach upadłościowych, 
układowych lub likwidacyjnych 

 
Wobec Emitenta nie zostały wszczęte żadne postępowania upadłościowe, układowe czy likwidacyjne. 
 

4.16.2. Informacja o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach ugodowym, arbitrażowym 
lub egzekucyjnym mających lub mogących mieć dla działalności Emitenta istotne 
znaczenie 

 
Wobec Emitenta nie wszczęto żadnych postępowań ugodowych, arbitrażowych czy egzekucyjnych. 

4.16.3. Informacja o innych postępowaniach 
 
W okresie ostatnich 12 miesięcy nie toczą się i nie toczyły żadne postępowania przed organami rządowymi ani też 
postępowania sądowe czy arbitrażowe, które mogły mieć, miały lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansowa 
Emitenta. 
 
Według wiedzy Emitenta niezwykle mało prawdopodobne jest, aby wobec Emitenta zostały wszczęte jakiekolwiek 
postępowania, które mogłyby mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta.     

4.17. 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 

Emitent, według swojej najlepszej wiedzy, nie posiada żadnych zobowiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na 
realizację zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych Emitenta. 
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4.18. 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 nie 
wystąpiły żadne nietypowe zdarzenia lub okoliczności mające wpływ na wyniki działalności gospodarczej Emitenta. 

4.19. Wskazanie wszystkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, 
majątkowej i finansowej emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych 
informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych 
finansowych zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym  

4.19.1. Rejestracja podwyższenia kapitału podstawowego 
Dnia 23 listopada 2007 roku Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował podwyższenie 
kapitału zakładowego, który w całości został opłacony w miesiącu listopadzie. 

Nieopłacona do dnia 31 października 2007 roku część kapitału zakładowego wyniosła 400.000,00 zł i została na dzień 
bilansowy zaprezentowana w bilansie w pozycji „Należne wpłaty na kapitał podstawowy”. 
W wyniku opłacenia w całości kapitału zakładowego powstała nadwyżka między ceną emisyjną a ceną nominalną (tzw. 
agio) w kwocie 2.600.000,00 zł. 

4.19.2. Umowy zawarte z Aton – HT S.A. 
 
 
 
 
 

 
Nazwa (firma):  Aton-HT S.A. 
Siedziba:  Wrocław 
Adres:   50-421 Wrocław, ul.Na Grobli 6 
Numer KRS:  0000240980 
REGON:  020125878 
NIP:   8992546366 

Cel działalności Spółki jest wdrażanie na skalę przemysłową technologii i urządzeń w zakresie unieszkodliwiania 
odpadów niebezpiecznych.  

Zarówno sama technologia jak i urządzenie do utylizacji odpadów niebezpiecznych są unikatowe w skali światowej i 
stanowią przedmiot zgłoszeń patentowych w kraju i zagranicą. 

Praca tych urządzeń w opracowanej technologii nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego i co równie 
ważne - koszt ich eksploatacji jest mniejszy od kosztów eksploatacji znanych urządzeń i instalacji dotychczas 
stosowanych w tego rodzaju działalności. 

Technologię tę można zastosować w odniesieniu do szerokiej grupy odpadów, takich jak: 
 odpady zawierające azbest,  
 niebezpieczne odpady szpitalne,  
 odpady z laboratoriów,  
 odpady z zakładów weterynaryjnych, 
 przeterminowane lekarstwa,  
 odpady przemysłowe zawierające składniki odzyskiwane (np. odpady zawierające cynk lub wodorotlenek cynku),  
 wszelkie inne odpady, które można unieszkodliwiać poprzez obróbkę termiczną w temperaturach do 1300°C.  

Innym potencjalnym zastosowaniem tej technologii może być otaczanie w szkle (kapsułowanie) odpadów 
szczególnie niebezpiecznych, np. odpadów promieniotwórczych. 

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.
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Emitent jako inwestor zawarł w dniu 29 listopada 2007r. umowę inwestycyjną z Akcjonariuszami – założycielami 
Aton-HT S.A., spółką Aton-HT S.A. oraz osobą trzecią. Strony zobowiązały się do współdziałania w celu pozyskania 
kapitału na rozwój działalności spółki Aton-HT S.A., w drodze emisji nowych akcji. Strony zamierzają wprowadzić 
akcje spółki Aton HT S.A. do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. („NewConnect”). W ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki Aton- HT S.A. zostanie 
wyemitowanych 3.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, z których 
500.000 akcji zostanie objętych przez Emitenta. 
 
W dniu 29 listopada Emitent zawarł umowę objęcia akcji Aton – HT S.A., na podstawie której Emitent objął 500.000 
akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł za każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 
500.000,00 zł .  

4.19.3. Umowa objęcia akcji Veno S.A. 
 

 
 
 
 
 

 
Nazwa (firma):  Veno S.A. 
Siedziba:  Warszawa 
Adres:   04-028 Warszawa, ul.Al.Stanów Zjednoczonych 53 
Numer KRS:  0000290248 

Grupa Veno S.A. działa na niszowym rynku przemysłu motoryzacyjnego jakim jest tuning, czyli poprawianie wyglądu i 
działania samochodów osobowych i motocykli.  

Dwa lata temu firmy z Grupy Veno S.A. rozpoczęły tworzenie jednej z pierwszych w Europie grup tunungowych, 
obemującej producentów akcesoriów i sklepy internetowe, w także budując silną własną markę "VenoDesign". 

Działalność Grupy skupiona jest na trzech obszarach: 
 na rynku internetowym na poziomie business-to-customer, 
 na rynku tradycyjnym na poziomie business-to-business, 
 jako producent. 

Business-To-Customer 

Docierając bezpośrednio do klienta końcowego Spółka pomija wszystkich pośredników. Cel ten udaje się realizować za 
pomocą sklepów internetowych, a także platform sprzedażowych takich jak „porównywarki” cen czy aukcje. Jako rynki 
priorytetowe traktowane są kraje: Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Francja oraz Hiszpania, w których liczba 
mieszkańców sięga 300 mln (ponad 60% populacji UE), a liczba aut osobowych wynosi ok. 150 mln.  

Oferta sklepów internetowych pojawia się sukcesywnie na różnych europejskich serwisach www: portalach, systemach 
afiliacyjnych, serwisach aukcyjnych, serwisach porównujących ceny i pasażach reklamowych. 

Business-To-Business 

Docierając do firm z branży motoryzacyjnej Spółka umożliwia zakup własnych produktów klientom, którzy nie robią 
zakupów w sieci, a bazują na tradycyjnych kanałach dystrybucji. Celem w tym segmencie jest dotarcie do:  
 sklepów tuningowych 
 warsztatów instalujących elementy tuningowe 
 salonów samochodowych 
 komisów samochodowych 

Aby osiągnąć powyższe cele uruchomione zostaną biura w pięciu głównych krajach działalności Spółki, gdzie znajdą 
zatrudnienie lokalni przedstawiciele mający za zadanie dotarcie do odbiorców biznesowych. 

Perspektywy branży tuningowej 

Dzięki znaczącej liczbie entuzjastów motoryzacji, rynek tuningowy stał się bardzo istotnym sektorem w europejskim 
przemyśle samochodowym. W czasach powszechnej standaryzacji, tuning pozwala każdemu właścicielowi samochodu 
stworzyć ze zwykłego i popularnego modelu własny, unikatowy wariant.  

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.
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Badania wskazują, że do entuzjastów tuningu należą nie tylko młodzi ludzie ale również starsi kierowcy, którzy z wielu 
różnych powodów decydują się na wybór produktów tuningowych. Grupa docelową klientów końcowych spółki 
stanowią mężczyźni w wieku 17- 40 lat. 

Spółka skoncentrowana jest na tzw. tuningu amatorskim – na poprawianiu, ulepszaniu i uatrakcyjnianiu wyglądu 
zewnętrznego samochodu i elementów jego wnętrza. 
 

 
Dane dotyczące posiadanych przez Emitenta akcji Veno S.A.  

 
Data 

zawarcia 
umowy 
nabycia 

akcji 

Liczba akcji Cena 
nabycia 

jednej akcji 
w  zł 

Łączna cena 
nabycia w zł 

Wartość 
nominalna 

jednej 
akcji w zł 

Łączna 
wartość 

nominalna 
posiadanych 

akcji w zł 

Procent 
udziału w 
ogólnej 

liczbie akcji 

Procent 
udziału w 
ogólnej 
liczbie 

głosów na 
WZA 

30.11.2007r
. 

2.000.000 0,20 400.000,00 0,01 20.000,00 4,0% 4,0% 

 

4.19.4. Umowy zawarte z Van Hellder Sp. z o.o. 

 
 
Nazwa (firma):  Van Hellder Polska Sp. z o.o. 
Siedziba:  Poznań 
Adres:   61-479 Poznań, ul.Wspólna 40 
Numer KRS:  0000271139 

Celem spółki jest budowa sieci punktów gastronomicznych o charakterze kawiarni. Koncepcja marki i strategia rozwoju 
przedsiębiorstwa jest przez obecnych udziałowców szczegółowo opracowana. Opiera się ona przede wszystkim na 
kulturze spożywania czekolady w rozmaitej formie. Spółka posiada obecnie dwa punkty działające w centrach 
handlowych. Kolejne punkty Van Hellder Choco Cafe mają być tworzone w oparciu o oryginalne rozwiązania 
architektoniczne w nowych lokalizacjach w centrach handlowych z aktywnymi galeriami. 

Koncepcja rozwoju spółki obejmuje: 
 wprowadzanie własnej oferty do wszystkich punktów pod marką Van Hellder choco cafe, 
 budowanie świadomości marki  w oparciu o celowane działania marketingowe, 
 praca nad wizerunkiem lidera rynku lokalnego (w pierwszej kolejności) 
 wdrażanie nowych projektów, w tym catering czekoladowy, 
 przygotowania oferty franchisingowej. 
 

 
Dane dotyczące posiadanych przez Emitenta udziałów „Van Hellder Polska” Sp. z o.o.  

 
Data 

zawarcia 
umowy 
nabycia 
udziałów 

Liczba 
udziałów 

Cena 
nabycia 
jednego 

udziału  zł 

Łączna cena 
nabycia w zł 

Wartość 
nominalna 

jednego 
udziału w zł 

Łączna 
wartość 

nominalna 
posiadanych 
udziałów w 

zł 

Procent 
udziału w 
ogólnej 
liczbie 

udziałów 

Procent 
udziału w 
ogólnej 
liczbie 

głosów na 
ZW 

20.11.2007r
. 

25 500,00 12.500,00 500,00 12.500,00 25% 25% 

 

Dnia 20 listopada 2007 roku Spółka zawarła z „Van Hellder Polska” Sp. z o.o. umowę pożyczki, na podstawie której 
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udzieliła pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 200.000,00 zł.Pożyczka została udzielona na okres do dnia 30 czerwca 
2008 roku z oprocentowaniem w wysokości 7% w stosunku rocznym. 

 

4.19.5. Umowy o współpracy 
Emitent zawarł  umowy regulujące zasady współpracy, w szczególności zasady wynagradzania, z osobami 
współdziałającymi z Emitentem w zakresie realizowanych przez niego projektów inwestycyjnych. Na podstawie 
zawartych umow, osoby te będą otrzymywały wyngrodzenie uzależnione od zysku osiągniętego przez Emitetenta z 
danej inwestycji. Emitetent zawarł takie umowy w związku z inwestycjami w akcje/udziały “Aton –HT S.A., Carbon 
Design S.A., Van Hellder Polska” Sp. z o.o., Veno S.A., a także umowę z osobą fizyczną prowadzącą działalność 
gospodarczą.  

4.20. Dane osób zarządzających i nadzorujących Emitenta  

4.20.1. Zarząd Emitenta 
 
Zgodnie z § 8 Statutu Spółki kadencja Zarządu trwa 5 lat i jest kadencja wspólną. Zgodnie z art. 369 § 4 Kodeksu 
Spółek Handlowych mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. 
 
Na dzień sporządzania Dokumentu Informacyjnego skład Zarządu tworzą: 
 

 Edward Kozicki - Prezes Zarządu  – sprawujący tę funkcję od momentu powstania Emitenta, tj. od  12 lipca 
2007 roku. 

 Marcin Matuszczak - Wiceprezes Zarządu – powołany na tę funkcję w dniu 19 września 2007 roku uchwałą 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta. 

 
Kadencja obecnego Zarządu kończy się dnia 12 lipca 2012 roku. 
 
Edward Kozicki – Prezes Zarządu  
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunek organizacja i zarządzanie. Makler papierów wartościowych 
(licencja nr 340). W okresie 1992-1994 praca w Centralnym Biurze Maklerskim WBK SA jako makler papierów  
wartościowych. W okresie 1995-1996 praca w grupie kapitałowej Mostostal Export jako: doradca Prezesa Zarządu 
Bankowego Towarzystwa Leasingowego SA, Wiceprezes Zarządu Karkonoskiego Domu Maklerskiego SA, Prezes 
Zarządu DM Polinwest SA. W okresie 1996-styczeń 2007 pracownik Banku Zachodnim WBK SA w Pionie 
Bankowości Inwestycyjnej (m.in. w Departamencie Kapitałowym, Departamencie Rynków Kapitałowych i Domu 
Maklerskim). Obecnie Wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds. Inwestycji Kapitałowych w Blumerang sp. z o.o. W okresie 
2005-2006 członek Rady Nadzorczej NFI Piast SA. 
 
Marcin Matuszczak – Wiceprezes Zarządu  
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: Prawo. Od 
1994 roku pracuje w instytucjach związanych z rynkiem kapitałowym, między innymi w Wielkopolskim Banku 
Kredytowym S.A., a następnie w Banku Zachodnim WBK S.A. (Centralne Biuro Maklerskie, Departament Rynków 
Kapitałowych). W Departamencie Rynków Kapitałowych Banku Zachodniego WBK S.A. zajmował m.in. stanowisko 
Kierownika Zespołu Gwarancji i Inwestycji. W tym czasie odpowiedzialny m.in. za organizację i prowadzenie 
terminowych transakcji finansowych na rynku akcji, a także uczestnik wielu projektów związanych z transakcjami typu 
LBO. Uczestniczył także w wielu projektach prywatyzacyjnych (m.in. KGHM, Impexmetal, PKN ORLEN) i projektach 
typu IPO i SPO. Członek organów spółek kapitałowych. Między innnymi od czerwca 2004 roku dochwili obecnej 
członek Rady Nadzorczej Jutrzenka S.A., aktualnie pełni w niej funkcję przewodniczącego. W 2005 roku był także 
członkiem Rady Nadzorczej FPC Kaliszanka Sp. z o.o. 

4.20.2. Rada Nadzorcza Emitenta 
Zgodnie z § 6 Statutu, kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat i jest kadencją wspólną. 
 
Obecna I Kadencja Rady Nadzorczej kończy się dnia 12 lipca 2012 roku.  
 
Na dzień sporządzania Dokumentu Informacyjnego w skład  Rady Nadzorczej I kadencji wchodzą następujące osoby 
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pełniące swoje funkcje: 
 

 Tomasz Tyliński – Przewodniczący Rady Nadzorczej - od 12 lipca 2007 roku do  chwili obecnej.  
 Janusz Kraśniak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - od 12 lipca 2007 roku do chwili obecnej. 
 Mariusz Obszański – Członek Rady Nadzorczej - od 12 lipca 2007 roku do chwili obecnej. 
 Maciej Pawliński – Członek Rady Nadzorczej - od 19 września 2007 roku do chwili obecnej. 
 Dariusz Grzybek – Członek Rady Nadzorczej - od 19 września 2007 roku do chwili obecnej. 

 
Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, z wyjątkiem Tomasza Tylińskiego, to niezależni członkowie Rady Nadzorczej, 
spełniający kryteria niezależności określone w Statucie Spółki, a wynikające z Zaleceń Komisji (WE) z dnia 15 lutego 
2005 r. dotyczących roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i 
komisji rady (nadzorczej). 
 
 
Tomasz Tyliński 
Do roku 1992 student Politechniki Poznańskiej na kierunku Informatyka (specjalność: Systemy Komputerowe 
Ogólnego Przeznaczenia). Przedsiębiorca. Od roku 1990 prowadzi działalność gospodarczą w wielu obszarach, w 
szczególności jako wspólnik spółek kapitałowych. Był m.in. wspólnikiem firmy StudioScan, która w 1991 r. wdrożyła 
pierwszy w Europie Wschodniej system montażu elektronicznego oparty na technologii komputerowej. Członek 
organów spółek kapitałowych. Obecnie m.in. główny akcjonariusz i Prezes Zarządu spółki Technopark 2 S.A., będącej 
jedną ze spółek portfelowych Emitenta, a także Prezes Zarządu Bumerang Sp. z o.o. Od 2007 r. jest członkiem Zarządu 
Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych. 
 
Janusz Kraśniak 
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Wydział Planowania i Zarządzania). Doktor nauk ekonomicznych. 
Od ponad 15 lat pracownik naukowy i wykładowca, m.in. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Wyższej Szkoły 
Bankowej w Poznaniu. Autor i współautor ok. 30 publikacji z zakresu organizacji i zarządzania. Uczestniczył przy 
opracowaniu i realizacji wielu projektów dotyczących przekształceń strukturalnych instytucji. 
 
Mariusz Obszański 
Absolwent Wydziału Prawa UMCS w Lublinie. W latach 1998 – 1999 pracownik CeTO S.A. W latach 1999 – 2005 
prawnik w KBC Securities NV o/Polska (poprzednio IDM Kredyt Banku S.A.). Od 2000 roku współpracuje z różnymi 
podmiotami, w tym z kancelariami adwokackimi, w zakresie obrotu papierami wartościowymi. W 2006 r. pełnił funkcję 
Członka Zarządu NFI Piast S.A. Członek organów wielu spółek kapitałowych, obecnie m.in. Członek Rady Nadzorczej 
Śrubex S.A. 
 
Maciej Pawliński 
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (kierunek: Organizacja i Zarządzanie). Wieloletni pracownik 
Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A., a następnie Banku Zachodniego WBK S.A. Dyrektor oddziałów Banku, a 
następnie Dyrektor Biura Regionu Lubuskiego BZ WBK S.A. Obecnie Dyrektor Programu Rozwoju Sieci 2007-2011 w 
BZ WBK S.A., którego celem jest stworzenie i rozwój sieci około 300 placówek na terenie środkowej, południowej i 
wschodniej Polski. 
 
Dariusz Grzybek 
Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Historyczny). Doktor nauk humanistycznych. 
Uczestnik studiów podyplomowych w ramach polsko – amerykańskiego programu Master of Business Administration 
Poznań – Atlanta, organizowanych przez Georgia State of University i Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, a także 
studiów podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą (Uniwersytet im. A. Mickiewicza). Autor 
publikacji z zakresu organizacji i zarządzania. 
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4.21.  Znaczni akcjonariusze 

Na dzień sporządzania Dokumentu Informacyjnego, struktura akcjonariatu Emitenta przestawia się następująco:  
 
 

  

Wyszczególnienie Struktura akcjonariatu 
  

 
 

Oznaczenie 
serii akcji 

Liczba 
posiadanych 

akcji 

Procent udziału w 
ogólnej liczbie 

wyemitowanych 
akcji 

Procent 
udziału w 

ogólnej liczbie 
głosów  na 

WZA 

Seria A 668.000 
Seria B 2.000.000 Blumerang Sp. z 

o.o.. 
Seria A i B 2.668.000 

56% 56% 

Seria A 332.000 
Seria B 1.000.000 Grzegorz Piasecki 

Seria A i B 1.332.000 
28% 28% 

Pozostali Seria C 800.000 16% 16% 
Suma  4.800.000 100,00% 100,00% 
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5. SPRAWOZDANIA FINANSOWE 
W niniejszym rozdziale zamieszczone zostało sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od dnia rejestracji tj. 12 lipca 
do dnia 31 października 2007 roku, które zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o 
rachunkowości.  

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na potrzeby dokumentu informacyjnego zgodnie z wymogiem paragrafu 
11 punkt 3 Załącznika Nr 1  do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 

5.1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Dane organizacyjne jednostki: 
 
Nazwa: Blumerang PRE IPO SA.   
Adres/siedziba: ul. Jasielska 16A, 60-476 Poznań 
Sąd: Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Data wpisu: 12 lipca 2007 roku 
Nr KRS 0000284645 
REGON 300623460 
NIP 7811809934 
 
Przedmiot działalności Spółki: 

 działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 6713Z, 
 zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej – PKD 7114B, 
 pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane -  PKD 6523Z, 
 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 7414A, 
 działalność holdingów - 7415Z. 

 
Skład Zarządu Spółki na dzień 31 października 2007 roku 

 Prezes – Kozicki Edward 
 Wiceprezes – Matuszczak Marcin 

 
Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 października 2007 roku 

 Przewodniczący – Tyliński Tomasz 
 Wiceprzewodniczący – Kraśniak Janusz 
 Członek – Obszański Mariusz 
 Członek – Pawliński Maciej 
 Członek – Grzybek Dariusz 

 
Czas trwania działalności jednostki. 
Czas trwania działalności Jednostki jest nieoznaczony. 
 
Okres objęty sprawozdaniem finansowym 
Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 12 lipca 2007 roku (dnia rejestracji) do 31 października 2007 
roku. 
 
Dane łączne 
W skład Spółki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. 
 
Kontynuacja działalności 
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć 
przyszłości. Zarząd Spółki uważa, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności 
jednostki. 
 
Połączenie jednostek gospodarczych 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiło połączenie Spółki z innymi jednostkami. 
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Porównywalność danych finansowych 
Spółka rozpoczęła działalność gospodarczą w 2007 roku, w związku z tym nie prezentuje danych porównywalnych za 
rok poprzedni. 
 
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. 
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o rachunkowości z 
29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, która 
określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym.  
 
Wartości niematerialne i prawne 
Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy 
amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i 
prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową. 
Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500 złotych amortyzowane są jednorazowo w momencie 
oddania do użytkowania. 
 
Środki trwałe 
W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej 
użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. 
Grunty wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe, inne 
niż grunty wyceniane są według cen nabycia, kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o 
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie 
(przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). Natomiast koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, 
wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. 
Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone 
zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków 
trwałych. 
Środki trwałe są ujmowane w ewidencji środków trwałych i amortyzowane począwszy od następnego miesiąca po 
miesiącu w którym zostały ujęte w ewidencji. 
Grunty nie są amortyzowane. 
W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych, stosowne odpisy 
aktualizujące pomniejszają wartość bilansową środków trwałych. Odpisy aktualizujące spowodowane trwałą utratą 
wartości obciążają pozostałe koszty operacyjne. 
 
Zapasy 
Zapasy są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień 
bilansowy. 
 
Należności  
Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. 
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu 
aktualizującego 
Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych 
- zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący 
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień 
średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank polski. 
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich 
przeprowadzenia odpowiednio po kursie kupna walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta Spółka w 
przypadku operacji sprzedaży walut oraz operacji zapłaty należności lub średnim ustalonym dla danej waluty przez 
Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub w innym wiążącym jednostkę dokumencie 
ustalony został inny kurs w przypadku pozostałych operacji. 
Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych lub w 
przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się w wartości aktywów. 
 
Zobowiązania  
Na dzień powstania zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia 
się w kwocie wymagającej zapłaty. 
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Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki pasywów  
po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank polski. 
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich 
przeprowadzenia po kursie sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka w przypadku 
operacji kupna walut oraz operacji zapłaty zobowiązań, natomiast dla pozostałych operacji po kursie średnim ustalonym 
dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym 
jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs. 
Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów  
lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się w wartości aktywów. 
 
Inwestycje krótkoterminowe  
Do krótkoterminowych aktywów finansowych zaliczane są aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych 
wynikających z krótkoterminowych zmian cen.  
Krótkoterminowe aktywa finansowe zakwalifikowane do kategorii przeznaczonych do obrotu na dzień bilansowy 
wycenia się: 

 w wartości godziwej – w przypadku gdy istnieje cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku regulowanym, 
albo których wartość godziwa może być ustalona w inny wiarygodny sposób (por. 14 § ust.1 Rozporządzenia 
Ministra Finansów Dz. U z 2001 r Nr149 poz 1674), 

 w cenie nabycia – w przypadku akcji, dla których nie istnieje cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku, albo 
których wartość godziwej nie można ustalić w wiarygodny sposób (por § 16 pkt 3 Rozporządzenia Ministra 
Finansów Dz. U z 2001 r Nr149 poz 1674. 

Zyski lub straty z wyceny aktywów finansowych do wartości godziwej są ujmowane w rachunku zysków i strat, w 
przychodach lub kosztach finansowych. 
 
Rezerwy na zobowiązania 
Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na pewne lub 
prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat 
nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.  
Rezerwy wycenia się według uzasadnionej oraz w sposób wiarygodny oszacowanej wartości. 
 
Środki pieniężne  
Środki pieniężne w banku i w kasie wycenia się według wartości nominalnej.  
Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w ich wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie. Wyrażone w 
walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie 
kupna walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka w przypadku operacji sprzedaży walut oraz 
operacji zapłaty należności, natomiast dla pozostałych operacji po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez 
Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie 
ustalony został inny kurs. 
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień 
średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.  
 
Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują wydatki i zużycie składników majątkowych dotyczących 
miesięcy następujących po miesiącu, w którym te wydatki poniesiono 
Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań 
przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikający w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz 
jednostki przez kontrahentów jednostki, a kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny. 
 
Kapitały własny 
Kapitał podstawowy wykazywany jest w wartości nominalnej zarejestrowanych akcji, wynikającej ze statutu Spółki i 
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.  
 
Podatek dochodowy 
Odroczony podatek dochodowy jest ustalany w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień 
bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów, a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu 
finansowym. 
 
Aktywa z tytułu podatku dochodowego  
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od 
podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie 
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podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty możliwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostrożności.  
 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w 
przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zwiększenie 
podstawy obliczenia podatku dochodowego.  
Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki podatku 
dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego.  
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie. 
Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część bieżącą i część 
odroczoną. 
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu 
podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego, z tym, że rezerwy i aktywa dotyczące operacji 
rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się również na kapitał własny. 
 
Przychody i zyski 
Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści 
ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia 
wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób 
niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli. 
 
Koszty i straty 
Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści 
ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia 
wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w 
inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli 
 
Wynik finansowy 
Na wynik finansowy netto składają się: 

 wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio 
związanych z działalnością operacyjną jednostki),  

 wynik operacji finansowych,  
 wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością 

operacyjną jednostki i nie związanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia),  
 obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest 

jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów. 
 
 

Mariola Karaban Kozicki Edward Matuszczak Marcin 

Sporządziła Prezes Zarządu Wiceprezes 

 

Poznań, 26 listopada 2007 roku 
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5.2. BILANS  

5.2.1. AKTYWA 

Wyszczególnienie 31.10.2007 

A. AKTYWA TRWAŁE 0,00 

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 
2. Wartość firmy 0,00 
3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 
1. Środki trwałe 0,00 

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 
c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 
d) środki transportu 0,00 
e) inne środki trwałe 0,00 
2. Środki trwałe w budowie 0,00 
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 

III. Należności długoterminowe 0,00 
1. Od jednostek powiązanych 0,00 
2. Od pozostałych jednostek 0,00 

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 
1. Nieruchomości 0,00 

2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 
3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 
a) w jednostkach powiązanych 0,00 
- udziały lub akcje 0,00 
- inne papiery wartościowe 0,00 
- udzielone pożyczki 0,00 
- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 
b) w pozostałych jednostkach 0,00 
- udziały lub akcje 0,00 
- inne papiery wartościowe 0,00 
- udzielone pożyczki 0,00 
- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 
4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 

B. AKTYWA OBROTOWE 3 648 975,18 

I. Zapasy 0,00 
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1. Materiały 0,00 

2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 
3. Produkty gotowe 0,00 
4. Towary 0,00 
5. Zaliczki na dostawy 0,00 

II. Należności krótkoterminowe 0,00 

1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 
- do 12 miesięcy 0,00 
- powyżej 12 miesięcy 0,00 
b) inne 0,00 
2. Należności od pozostałych jednostek 0,00 
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 
- do 12 miesięcy 0,00 
- powyżej 12 miesięcy 0,00 
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych 0,00 
c) inne 0,00 
d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 

III. Inwestycje krótkoterminowe 3 647 775,18 
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 647 775,18 
a) w jednostkach powiązanych 0,00 
- udziały lub akcje 0,00 
- inne papiery wartościowe 0,00 
- udzielone pożyczki 0,00 
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 
b) w pozostałych jednostkach 2 684 757,39 
- udziały lub akcje 2 564 757,39 
- inne papiery wartościowe 0,00 
- udzielone pożyczki 0,00 
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 120 000,00 
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 963 017,79 
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 963 017,79 
- inne środki pieniężne 0,00 
- inne aktywa pieniężne 0,00 
2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 200,00 

AKTYWA OGÓŁEM 3 648 975,18 

5.2.2. PASYWA 

Wyszczególnienie 31.10.2007 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 3 204 331,00 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2 400 000,00 
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy -400 000,00 
III. Udziały (akcje) własne 0,00 
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IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 
VIII. Zysk (strata) netto 1 204 331,00 
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 444 644,18 

I. Rezerwy na zobowiązania 296 400,00 
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 296 400,00 
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 
- długoterminowa 0,00 
- krótkoterminowa 0,00 
3. Pozostałe rezerwy 0,00 
- długoterminowe 0,00 
- krótkoterminowe 0,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 
1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 
2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 
a) kredyty i pożyczki 0,00 
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 
c) inne zobowiązania finansowe 0,00 
d) inne 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 148 244,18 
1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 
- do 12 miesięcy 0,00 
- powyżej 12 miesięcy 0,00 
b) inne 0,00 
2. Wobec pozostałych jednostek 148 244,18 
a) kredyty i pożyczki 0,00 
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 
c) inne zobowiązania finansowe 120 000,00 
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 038,18 
- do 12 miesięcy 1 038,18 
- powyżej 12 miesięcy 0,00 
e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 
f) zobowiązania wekslowe 0,00 
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 26 521,00 
h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 
i) inne 685,00 
3. Fundusze specjalne 0,00 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 
1. Ujemna wartość firmy 0,00 
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 
- długoterminowe 0,00 
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- krótkoterminowe 0,00 

PASYWA OGÓŁEM 3 648 975,18 

5.3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

Wyszczególnienie 
Za okres 

od 12.07.2007 roku do 
31.10.2007 roku 

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym: 0,00 

- od jednostek powiązanych 0,00 
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 
II. Zmiana stanu produktów  0,00 
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 39 184,00 

I. Amortyzacja 0,00 
II. Zużycie materiałów i energii 0,00 
III. Usługi obce 37 187,00 
IV. Podatki i opłaty, w tym: 1 997,00 
- podatek akcyzowy 0,00 
V. Wynagrodzenia 0,00 
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 

C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) -39 184,00 

D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 0,00 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 
II. Dotacje 0,00 
III. Inne przychody operacyjne 0,00 

E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 0,00 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 
III. Inne koszty operacyjne 0,00 

F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) -39 184,00 

G. PRZYCHODY FINANSOWE 1 560 000,00 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 
- od jednostek powiązanych 0,00 
II. Odsetki, w tym: 0,00 
- od jednostek powiązanych 0,00 
III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 
IV. Aktualizacja wartości inwestycji 1 560 000,00 
V. Inne 0,00 



 
 
 
 

57

H. KOSZTY FINANSOWE 20 085,00 

I. Odsetki, w tym: 0,00 
- dla jednostek powiązanych 0,00 
II. Strata ze zbycia inwestycji 20 085,00 
III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 
IV. Inne 0,00 

I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) 1 500 731,00 

J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.) 0,00 

I. Zyski nadzwyczajne 0,00 
II. Straty nadzwyczajne 0,00 

K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J) 1 500 731,00 

L. PODATEK DOCHODOWY 296 400,00 

M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU 0,00 

N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) 1 204 331,00 
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5.4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

Wyszczególnienie 
Za okres od 

12.07.2007roku do 
31.10.2007 roku 

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ  

I. Zysk (strata) netto 1 204 331,00 

II. Korekty razem -1 216 470,82 
1. Amortyzacja 0,00 
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 20 085,00 
5. Zmiana stanu rezerw 296 400,00 
6. Zmiana stanu zapasów 0,00 
7. Zmiana stanu należności 0,00 
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 28 244,18 
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 200,00 
10. Inne korekty  -1 560 000,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -12 139,82 

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ  

I. Wpływy 2 008 500,00 
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   
3. Z aktywów finansowych, w tym: 2 008 500,00 
a) w jednostkach powiązanych   
b) w pozostałych jednostkach 2 008 500,00 
- zbycie aktywów finansowych 2 008 500,00 
- dywidendy i udziały w zyskach   
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
- odsetki   
- inne wpływy z aktywów finansowych   
4. Inne wpływy inwestycyjne   

II. Wydatki 3 033 342,39 
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   
3. Na aktywa finansowe, w tym: 3 033 342,39 
a) w jednostkach powiązanych   
b) w pozostałych jednostkach 3 033 342,39 
- nabycie aktywów finansowych 3 033 342,39 
- udzielone pożyczki długoterminowe   
4. Inne wydatki inwestycyjne   

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 024 842,39 

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ  

I. Wpływy 2 000 000,00 
1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2 000 000,00 
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2. Kredyty i pożyczki   

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych   
4. Inne wpływy finansowe   

II. Wydatki 0,00 
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych   
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku   
4. Spłaty kredytów i pożyczek   
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych   
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych   
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
8. Odsetki   
9. Inne wydatki finansowe   

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 2 000 000,00 

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III) 963 017,79 

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM  963 017,79 

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 0,00 

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM 963 017,79 

- o ograniczonej możliwości dysponowania   
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5.5. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

Wyszczególnienie 
Za okres od 

12.07.2007roku do 
31.10.2007 roku 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 
0,00 

- korekty błędów podstawowych 0,00 

- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości 0,00 

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 0,00 

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu  0,00 

1.1. Zmiany kapitału podstawowego 2 000 000,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 2 000 000,00 

- emisji akcji 2 000 000,00 

b) zmniejszenie 0,00 

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2 000 000,00 

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu  0,00 

2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 

a) zwiększenie  0,00 

b) zmniejszenie  0,00 

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu  0,00 

3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych 0,00 

a) zwiększenie 0,00 

b) zmniejszenie 0,00 

3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu  0,00 

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 

a) zwiększenie 0,00 

b) zmniejszenie 0,00 

4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu 0,00 

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0,00 

a) zwiększenie 0,00 

b) zmniejszenie 0,00 

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 

a) zwiększenie  0,00 

b) zmniejszenie  0,00 

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 

- korekty błędów podstawowych  0,00 

- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości 0,00 

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 

7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych 0,00 
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a) zwiększenie  0,00 

b) zmniejszenie  0,00 

7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 

- korekty błędów podstawowych  0,00 

- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości 0,00 

7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 

7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych 0,00 

a) zwiększenie  0,00 

b) zmniejszenie  0,00 

7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 

7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 

8. Wynik netto 1 204 331,00 

a) zysk netto 1 204 331,00 

b) strata netto 0,00 

c) odpisy z zysku 0,00 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 3 204 331,00 

III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 3 204 331,00 

 



 
 
 
 

62

5.6. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

I. 
1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i 

prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku 
obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia 
wewnętrznego, oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i 
tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. 
 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje 
długoterminowe nie wystąpiły. 

 
2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście. 

 
Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.  

 
3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na 

podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu, 
 
Jednostka wynajmuje, na podstawie zawartej umowy, lokal biurowy położony w Poznaniu, ul. Jasielskiej 16A, od 
dnia 1 października 2007 roku na czas nieokreślony. 

 
4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa 

własności budynków i budowli. 
 
Spółka nie posiada powyższych zobowiązań. 

 
5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych 

akcji, w tym uprzywilejowanych. 
 
Wartość kapitału zakładowego zgodnie z KRS na dzień 31 października wynosiła 500.000,00 zł. 
Akcje w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez założycieli w następujący sposób: 

 Blumerang Sp z o.o obejmuje  334.000 akcji na okaziciela i nieuprzywilejowanych serii A o łącznej 
wartości nominalnej 334.000,00 zł, 

 Piasecki Grzegorz obejmuje 166.000 akcji na okaziciela i nieuprzywilejowanych serii A łącznej wartości 
nominalnej 166.000,00 zł. 

Natomiast kapitał zakładowy Spółki na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego wynosił 2.400.000,00 zł i 
dzielił się na 4.800.000,00 nie uprzywilejowanych akcji o wartości nominalnej 50 gr każda, z czego: 

 na akcje serii A w ilości 1.000.000,00 sztuk, 
 na akcje serii B w ilości 3.000.000,00 sztuk, 
 na akcje serii c w ilości    800.000,00 sztuk. 

 
Według stanu na dzień 26 listopada 2007 roku struktura akcjonariuszy Spółki przedstawiała się następująco: 

 
Akcjonariusz 

% posiadanych 
głosów 

Ilość 
posiadanych 

akcji 

Wartość 
nominalna 

1 akcji 
(w zł) 

Wartość 
posiadanych 
akcji (w zł) 

Blumerang Sp. z o.o. 56% 2.668.000 0,50 1.334.000,00 
Grzegorz Piasecki 28% 1.332.000 0,50 666.000,00 

Pozostali 16% 800.000 0,50 400.000,00 

Razem kapitał akcyjny 100% 4.800.000 x 2.400.000,00 

 
6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) 

zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) 
własnym. 
 
Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym. 
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7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy. 
 
Na podstawie sporządzone sprawozdania finansowego nie będzie dzielony zysk netto. 

 
8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 

wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. 
 
W ramach rezerw, Spółka wykazała rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego utworzoną od nadwyżki 
pomiędzy ceną nabycia a wartością godziwą akcji DIVICOM S.A.  

 
9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, 

zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego 
 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie tworzyła odpisów aktualizujących należności. 

 
10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, 

przewidywanym umową, okresie spłaty 
 
Na dzień 31 października 2007 Spółka nie posiadała zobowiązań o charakterze długoterminowym. 
 

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. 
 
Na dzień bilansowy nie wystąpiły istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. 
 

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju). 
 

 Na dzień 31 października 2007 Spółka nie posiadała zobowiązań zabezpieczonych na majątku. 
 
13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także 

wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek 
powiązanych. 
 
Na dzień 31 października 2007 Spółka nie posiadała zobowiązań zabezpieczonych na majątku. 

II. 
1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży 

produktów, towarów i materiałów. 
 

 W okresie objętych sprawozdaniem finansowym pozycja nie wystąpiła. 
 
2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe. 

 
 W okresie objętych sprawozdaniem finansowym pozycja nie wystąpiła. 
 
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. 

 
W okresie objętych sprawozdaniem finansowym pozycja nie wystąpiła. 
 

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub 
przewidzianej do zaniechania w roku następnym. 
 
W okresie objętych sprawozdaniem finansowym pozycja nie wystąpiła. 
 

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku 
finansowego (zysku, straty) brutto. 
 

Tytuł Wartość 
  1. Zysk brutto               1 500 731,00    
  2. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym 

(różnice przejściowe)   
                             -      
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3. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym 
(różnice trwałe)   

                 33 269,52    

  – pozostałe (+)                  33 269,52    
  4. Koszty uznane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w 

księgach lat ubiegłych (różnice przejściowe)   
                             -      

  5. Przychody niebędące przychodami podatkowymi w roku bieżącym (różnice 
przejściowe)   

            1 560 000,00    

  – wycena do wartości godziwej (–)             1 560 000,00    
  6. Przychody niebędące przychodami podatkowymi w roku bieżącym (różnice 

trwałe)   
                             -      

  7. Przychody uznane za podatkowe w roku bieżącym ujęte w księgach lat 
ubiegłych (różnice przejściowe)   

                             -      

  8. Przychody przyszłych okresów stanowiące przychód do opodatkowania 
podatkiem dochodowym   

  

  9. Statystyczne przychody podatkowe                                 -      
10. Dochody wolne od podatku (–)   
11. Inne zmiany podstawy opodatkowania     
12. Podstawa naliczenia podatku dochodowego – dochód do opodatkowania 

  
-               25 999,48    

 
6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o 

kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych. 
 
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. 
 

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od 
zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania. 
 
W okresie objętych sprawozdaniem finansowym pozycja nie wystąpiła. 
 

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie 
należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska. 
 
W okresie objętych sprawozdaniem finansowym pozycja nie wystąpiła, Jednostka też nie planuje istotnych 
nakładów na niefinansowe aktywa trwała w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 
 

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe. 
 
W okresie objętych sprawozdaniem finansowym pozycja nie wystąpiła, Jednostka też nie planuje istotnych 
nakładów na niefinansowe aktywa trwała w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 
 

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych. 
 
W okresie objętych sprawozdaniem finansowym pozycja nie wystąpiła, Jednostka też nie planuje istotnych 
nakładów na niefinansowe aktywa trwała w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 

II.a. 
Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich 
wyceny. 
 
Spółka nie posiadała na dzień 31 października aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej. 

III. 
Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w 
przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo 
należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone 
metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz 
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zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich 
przyczyny. 

IV. 
1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe. 

 
W okresie objętych sprawozdaniem finansowym Jednostka nie zatrudniała pracowników. 

 
2. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w 

skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno). 
 
W okresie objętych sprawozdaniem finansowym Jednostka nie wypłacała takich wynagrodzeń, również na 
dzień 31 października 2007 roku nie wystąpiły należne wynagrodzenia. 

 
3. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów 

zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem 
warunków oprocentowania i terminów spłaty. 
 
W okresie objętych sprawozdaniem finansowym Spółka nie udzielała pożyczek członkom organów 
zarządzających i nadzorujących.  

V. 
1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym 

roku obrotowego. 
 
Spółka prowadzi działalność od roku 2007, w związku z powyższym zdarzenia dotyczące lat ubiegłych nie 
wystąpiły. 
 

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w 
sprawozdaniu finansowym. 
 
Nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu bilansowym,, które nie zostały uwzględnione w tym sprawozdaniu. 
 

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod 
wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny 
wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną 
zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym. 
 
W okresie objętych sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły zmiany zasad rachunkowości. 
 

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok 
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy; 
 
Spółka prowadzi działalność od roku 2007, w związku z powyższym powyższy wymóg nie ma zastosowania. 

VI. 
1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji. 

 
Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

 
2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi. 

 
Emitent wchodzi w skład Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest spółka Blumerang Sp. z o.o. W 
okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka dokonała następujących transakcji z jednostką 
dominującą: 

 Umowa sprzedaży akcji zawarta w dniu 15 października 2007 roku w Poznaniu z Bumerang Sp. z o.o. oraz 
Domem Maklerskim BZ WBK S.A. jako pośrednikiem 
 
Na podstawie powyższej umowy Emitent nabył 205.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii A spółki 
Technopark 2 S.A. z siedzibą w Poznaniu. Wartość nominalna tych akcji wynosi 1,00 zł każda akcja, 
natomiast cenę sprzedaży ustalono na 1,62 zł za każdą akcję. Łączna cena sprzedaży wyniosła 332.100,00 zł.  
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Nabyte przez Emitenta akcje stanowią 3,33 % kapitału zakładowego Technopark 2 S.A.. i stanowią 3,33 % 
głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki.  
 

 Warunkowa umowa sprzedaży udziałów zawarta w dniu 22 października 2007 roku w Poznaniu z Bumerang 
Sp. z o.o.  
Na podstawie powyższej umowy Emitent nabył 2.000 udziałów spółki Grupa Pastor – Potempa Inkasso Sp.  z 
o.o. z siedzibą w Poznaniu. Wartość nominalna tych udziałów wynosiła 100,00 zł każdy udział, natomiast cenę 
sprzedaży ustalono na 137,50 zł za każdy udział. Łączna cena sprzedaży wyniosła 275.00,00 zł.  
Na mocy uchwały z dnia 26 października 2007r. o przekształceniu Grupa Pastor – Potempa Inkasso Sp.  z o.o. 
w spółkę akcyjną Grupa Pastor – Potempa Inkasso S.A., Emitent objął 400.000 akcji zwykłych na okaziciela 
serii B o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja. Spółka akcyjna Grupa Pastor – Potempa Inkasso S.A została 
zarejestrowana przez sąd w dniu 16 listopada 2007r. 
Objęte przez Emitenta akcje stanowią 8,9% kapitału zakładowego Grupa Pastor – Potempa Inkasso S.A. i dają 
mu 8,9 % głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. 
 

3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub 
ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o 
procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni 
rok obrotowy. 
 
Spółka nie posiada co najmniej 20% udziałów/akcji w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w innej spółce. 

 
4. Informacja, czy jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzysta 

ze zwolnienia lub wyłączeń. 
 
Spółka nie skorzysta ze zwolnień lub wyłączeń, ponieważ nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego. 
 

5. Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 
najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna oraz 
nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym 
szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej 
jednocześnie do grupy kapitałowej. 
 
Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej, której jednostką dominującą jest spółka Blumerang Sp. z o.o., z 
siedzibą w Poznaniu, przy ulicy  Jasielskiej 16 A. 
Blumerang Sp. z o.o. nie sporządzała dotąd skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

VII. 
Informacje o połączeniu w okresie, za który sporządzono sprawozdanie finansowe. 
 
W okresie objętych sprawozdaniem finansowym Spółka nie połączyła się z inną jednostką. 

VIII. 
W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych 
niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie 
finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych 
bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności. 
 
Jednostka sporządziła sprawozdanie finansowe przy założeniu kontynuacji działalności. 

IX. 
W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę 
sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje. 

 
Udziały i akcje 

W ramach inwestycji krótkoterminowych na dzień 31 października 2007 roku Spółka zaprezentowała 
posiadane akcje i udziały w następujących spółkach: 



 
 
 
 

67

 

Lp. Nazwa Spółki Wartość akcji 

1. SIMTEL S.A 28.851,55 zł

2. DIVICOM S.A – cena nabycia 220.000,00 zł

3. DIVICOM S.A – odpis aktualizujący 1.560.000,00 zł

4. TECHNOPARK 2 S.A 500.955,84 zł

5. Grupa Pactor – Potempa Inkasso Sp. z o.o. 252.750,00 zł

Razem 2.564.757,39 zł

Zgodnie z Uchwałą nr 837/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka DIVICOM 
została dopuszczona do alternatywnego systemu obrotu na rynku „New Connect”, w związku z powyższym 
akcje spółki zostały na dzień 31 października 2007 roku wycenione wg wartości godziwej (po kursie na 
zamknięciu akcji tj. 8,90 zł). 

Akcje spółki TECHNOPARK2 S.A zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A nr 911/2007 zostały dopuszczone z dniem 16 listopada 2007 roku do alternatywnego systemu 
obrotu na rynku „NewConnect”. W bilansie na dzień 31 października 2007 roku akcje zostały wycenione w 
cenie nabycia, ponieważ na dzień bilansowy nie były notowane na rynku regulowanym  

Akcje spółki SIMTEL S.A. oraz udziały spółki Grupa Pactor – Potempa Inkasso Sp. z o.o. na dzień bilansowy 
zostały również wycenione w cenie nabycia, ponieważ nie były notowane na rynku regulowanym. 

Inne aktywa finansowe 
Dnia 31 października 2007 roku Spółka zawarła „Warunkową umowę sprzedaży akcji”, na podstawie której ma 
nabyć 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Carbon Design S.A. w siedzibie w Warszawie. Cena za 
jedną akcję została określona na 60 gr, a łączna cena wyniesie 120.000,00 zł. 

W związku z tym, iż w paragrafie 6 powyższej umowy zapisano, iż na poczet płatności za akcje, Kupujący 
zapłaci w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej umowy Sprzedającemu zadatek w rozumieniu KC, w 
wysokości równej cenie sprzedaży akcji, a zadatek zostanie zaliczony na poczet płatności ceny akcji, Zarząd 
Spółki postanowił w bilansie zaprezentować na dzień „Inne aktywa finansowe” w wysokości 120.000,00 zł 
oraz odpowiadające im zobowiązanie w tej samej wysokości w pozycji „Inne zobowiązania finansowe”. 

Umowa pożyczki 
Dnia 20 listopada 2007 roku Spółka zwarła z „Van Hellder Polska” Sp. z o.o. umowę pożyczki, na podstawie 
której udzieliła pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 200.000,00 zł. 

Pożyczka została udzielona na okres do dnia 30 czerwca 2008 roku i oprocentowana wwysokości 7% 
w stosunku rocznym. 

Kapitał zakładowy 
Spółka zaprezentowała w bilansie na dzień bilansowy 31 października 2007 roku kapitał zakładowy w kwocie 
2.400.000,00 zł. 

 
Dnia 19 września 2007 roku na podstawie Uchwały nr 5/2007 NWZ BLUMERANG PRE IPO S.A. kapitał 
zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 500.000,00 zł do kwoty 2.400.000,00 zł, to jest o kwotę 
1.900.000,00 zł. 
 
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostało dokonane poprzez emisję: 

5.7. 1.500.00 akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 1,00 zł z ceną emisji akcji 1,00 każda akcja. 
5.8. 400.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 1,00 zł z ceną emisji akcji 7,50 każda akcja.  

Do dnia 31 października 2007 roku zostały w całości opłacone akcje serii B, a do dnia sporządzenia 
niniejszego dokumentu również akcje serii C. 
 
Dnia 23 listopada 2007 roku w Sądzie Rejonowym w Poznaniu zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału 
podstawowego, dlatego w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 października 2007 roku Spółka 
zaprezentowała kapitał zakładowy w kwocie 2.400.000,00 zł oraz należne nie wniesione kapitały w kwocie (-) 
400.000,00 zł. 
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Mariola Karaban Kozicki Edward Matuszczak Marcin 

Sporządziła Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 

Poznań, 26 listopada 2007 roku 
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6. ZAŁĄCZNIKI 

6.1. Pełny Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS. 
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6.2. Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta 

 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 

BLUMERANG PRE IPO S.A. 

W POZNANIU 

TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 21 LISTOPADA 2007 ROKU  

 
§ 1 

1. Założycielami niniejszej spółki, zwanej dalej: "Spółką", są: Grzegorz Piasecki i 

spółka pod firmą: "BLUMERANG" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Poznaniu, zwani dalej: "Założycielami". . -------------------------------------- 

2. Firma Spółki brzmi: BLUMERANG PRE IPO Spółka akcyjna. Spółka może 

używać skrótu firmy w brzmieniu: BLUMERANG PRE IPO S.A." ---------------------- 

3. Siedzibą Spółki jest miasto Poznań. -------------------------------------------------------- 
4. Spółka może powoływać w kraju i za granicą oddziały, zakłady, filie i 

przedstawicielstwa oraz prowadzić przedsiębiorstwa, względnie uczestniczyć w 

innych spółkach w kraju i za granicą. --------------------------------------------------------- 

5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -------------------------------------------------- 

§ 2 

1. Przedmiot działalności Spółki stanowią: --------------------------------------------------- 

1/ działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 

67.13.Z), ----------------------------------------------------------------------------------- 

2/ zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

(PKD 74.14.B), --------------------------------------------------------------------------- 

3/ pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 

65.23.Z), ----------------------------------------------------------------------------------- 

4/ doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej                            

i zarządzania (PKD 74.14.A), ----------------------------------------------------------- 

5/ działalność holdingów (PKD 74.15.Z)." ----------------------------------------------
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- 

2. W przypadku, gdyby  podjęcie przez Spółkę którejkolwiek z powyższych dziedzin 

działalności wymagało uzyskania stosownej koncesji lub zezwolenia właściwych 

organów administracji, podjęcie takiej działalności nastąpi po uzyskaniu takiego 

zezwolenia lub koncesji. ------------------------------------------------------------------------- 

§ 3 

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki jest możliwa bez wykupu akcji 

akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego 

Zgromadzenia w tej sprawie powzięta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) 

głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału 

zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 4 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.400.000,00 zł (dwa miliony czterysta tysięcy  

złotych) i dzieli się na:--------------------------------------------------------------------------- 

a.  1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,50 

zł (pięćdziesiąt groszy) każda, ----------------------------------------------------------------- 

b. 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,50 

zł (pięćdziesiąt groszy) każda,------------------------------------------------------------------ 

c. 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 

0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.------------------------------------------------------------ 

2. Przed zarejestrowaniem Spółki jej kapitał zakładowy został pokryty  w całości. ----  
3.  Akcje serii A, akcje serii B oraz akcje serii C są akcjami nieuprzywilejowanymi.  - 

4. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. ---------------------------- 

5. Akcje Spółki mogą być umorzone. Umorzenie akcji może nastąpić jedynie za 

zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia od akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) i 

w sposób określony w art. 360 kodeksu spółek handlowych. ------------------------------ 

 

§ 5 

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub miejscu wskazanym 
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przez Zarząd Spółki, z tym jednak, iż Walne Zgromadzenia mogą odbywać się 

wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. ---------------------------------------- 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, 

za wyjątkiem spraw, dla których Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut 

przewiduje surowsze warunki powzięcia uchwał. ------------------------------------------- 

3. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały 

o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość trzech czwartych głosów oddanych. - 

4. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określania dnia dywidendy. -------------- 

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, 

użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości względnie w użytkowaniu 

wieczystym, jak też ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na 

nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym. ------------------------------------------------ 

6. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo zasady 

prowadzenia obrad. ------------------------------------------------------------------------------ 

§ 6 

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych i odwoływanych 

przez Walne Zgromadzenie. -------------------------------------------------------------------- 

2. Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają 

członkowie Rady Nadzorczej spośród swego grona. ---------------------------------------- 

3. Walne Zgromadzenie uchwala regulamin Rady Nadzorczej, określający jej 

organizację oraz sposób wykonywania czynności. ------------------------------------------ 

4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej, wspólnej 

kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze 

kadencje. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinny stanowić osoby 

spełniające kryteria niezależności. ------------------------------------------------------------- 

6. Za członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności uznaje się osobę, 

która: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1/ nie jest członkiem Zarządu Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką i nie 
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pełniła takiej funkcji w ciągu ostatnich pięciu lat, ------------------------------------------- 

 2/ nie jest pracownikiem Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką i nie 

pozostawała w takim stosunku zatrudnienia w ciągu ostatnich trzech lat, --------------- 

 3/ nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od 

Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako 

członek Rady Nadzorczej, jak również nie otrzymała takiego wynagrodzenia w ciągu 

ostatnich trzech lat, ------------------------------------------------------------------------------- 

 4/ nie posiada więcej niż 5 % (pięć procent) akcji w kapitale zakładowym 

Spółki lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza lub akcjonariuszy 

posiadających pakiet kontrolny, ---------------------------------------------------------------- 

 5/ nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku 

znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką powiązaną ze Spółką, 

bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika 

wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe 

obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług 

finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i 

organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Spółki lub spółki 

powiązanej ze Spółką, --------------------------------------------------------------------------- 

 6/ nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie była wspólnikiem lub 

pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki 

powiązanej ze Spółką, --------------------------------------------------------------------------- 

 7/ nie jest członkiem zarządu lub rady nadzorczej w innej spółce, w której 

członek Zarządu Spółki jest członkiem zarządu lub członkiem rady nadzorczej, i nie 

posiada innych znaczących powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w 

innych spółkach lub organach, ----------------------------------------------------------------- 

 8/ nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu Spółki lub osób w 

sytuacjach opisanych w punktach 1- 7. ------------------------------------------------------- 

§ 7 

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw określonych przepisami Kodeksu 
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spółek handlowych, należy: -------------------------------------------------------------------- 

1/ wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania 

finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada Nadzorcza powinna 

uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy 

wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na 

pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę 

osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna 

korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania, ------------------------ 

2/ ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń dla członków 

Zarządu Spółki, ----------------------------------------------------------------------------------- 

3/ wyrażanie zgody określonej w art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych. ---- 

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie 

zwołującym posiedzenie Rady Nadzorczej zostanie wskazane inne miejsce na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. --------------------------------------------------------- 

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady 

Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady 

Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane również w trybie 

pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

§ 8 

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków. W skład Zarządu wchodzą Prezes 

Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu. ----------------------------------------------------------- 

2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.             

O liczbie członków Zarządu we wskazanych w ustępie 1 granicach decyduje Rada 

Nadzorcza.----------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Członkowie Zarządu powoływani są na pięcioletnią, wspólną kadencję. 

Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. ------------ 

4. W umowach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim 
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Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. --------------------------------------------------------- 

5. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest 

samodzielnie każdy członek Zarządu. --------------------------------------------------------- 

6. Zarząd ustala zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji w uchwalanym przez 

siebie regulaminie. Regulamin Zarządu podlega zatwierdzeniu przez Radę 

Nadzorczą. W przypadku równej liczby głosów przy podejmowaniu uchwał przez 

Zarząd, decyduje głos Prezesa Zarządu. ------------------------------------------------------ 

7. Do dokonania czynności powodującej zaciągnięcie zobowiązania lub 

rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy 

złotych) konieczna jest uprzednia uchwała Zarządu. Czynność dokonana z 

uchybieniem wskazanego w zdaniu poprzedzającym obowiązku jest skuteczna wobec 

osób trzecich, zaś członek Zarządu ponosi odpowiedzialność wewnętrzną wobec 

Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6.3. Definicje i objaśnienia skrótów 

 
Akcje Wprowadzane  Akcje Serii A, B, C 
Akcje Serii A 1.000.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 złoty (pięćdziesiąt 

groszy) każda. 
Akcje Serii B 3.000.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 złoty (pięćdziesiąt 

groszy) każda 
Akcje Serii C 800.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 złoty (pięćdziesiąt 

groszy) każda 
ASO alternatywny system obrotu w znaczeniu jakie nadaje temu terminowi art. 3 ust. 2 

Ustawy o Obrocie z dnia 29 lipca 2005 r.  
Autoryzowany Doradca Autoryzowanego Doradcę w znaczeniu, jakie nadaje temu terminowi § 18 

Regulaminu ASO 
Dokument Informacyjny  Niniejszy Dokument Informacyjny, będący jedynym prawnie wiążącym dokumentem 

zawierającym informacje o Emitencie oraz Akcjach Serii A, sporządzony zgodnie z 
Regulacjami ASO. 

Emitent, Spółka 
 

Blumerang Pre Ipo S.A. 
 

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

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie 

KNF Komisja Nadzoru Finansowego 
Kodeks cywilny, KC Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny  

(Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) 
Kodeks spółek 
handlowych, KSH 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 
1037 ze zm.) 

sektor MSP sektor małych i średnich przedsiębiorstw 
Osoby nadzorujące Członkowie Rady Nadzorczej 
Osoby zarządzające Członkowie Zarządu 
PLN, zł, złoty 
 

Złoty, prawny środek płatniczy w Rzeczypospolitej Polskiej 
 

Regulacje ASO Regulamin ASO wraz ze wszystkimi załącznikami do tego Regulaminu, a także: 
a. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy z dnia 30 

maja 2007 roku (Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym 
Systemie Obrotu), 

b. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy z dnia 30 
maja 2007 roku (Opłaty w Alternatywnym Systemie Obrotu), 

c. Załącznik do uchwały Nr 581/2007 Giełdy z dnia 7 sierpnia 2007 
roku (Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych ma 
rynku New Connect), 

d. Załącznik do Uchwały Nr 334/2007 Zarządu Giełdy z dnia 25 maja 
2007 roku (Autoryzowany Doradca w Alternatywnym Systemie 
Obrotu) 

e. Załącznik do Uchwały Nr 575/2007 Zarządu Giełdy z dnia 6 
sierpnia 2007 roku 

 
Regulamin ASO Regulamin alternatywnego systemu obrotu, uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 roku (z późn. 
zm.).  

Regulamin Giełdy, 
Regulamin GPW 

Regulamin GPW uchwalony Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie Nr 1/1110/2006 z dnia 4 stycznia 2006 r. (z późn. zm.). 

Rejestr Przedsiębiorców 
KRS  

Krajowy Rejestr Sądowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o 
Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 1997 Nr 121, poz. 769). 

Rynek NewConnect / 
New Connect 

alternatywny system obrotu w znaczeniu jakie nadaje temu terminowi art. 3 ust. 2 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2005, nr 
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183, poz.1538)organizowany przez GPW. 
UOKIK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
Ustawa o Obrocie  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r. 

Nr 183, poz. 1538) 
Ustawa O Ochronie 
Konkurencji 
i Konsumentów 

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

Ustawa o Ofercie  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) 

Ustawa o opłacie 
skarbowej 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej 
(Dz.U. Nr 86, poz. 960, ze zm.) 

Ustawa o podatku 
dochodowym od 
czynności 
cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 
86, poz. 959, ze zm.) 

Ustawa o podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14,  poz. 176 ze zm.) 

Ustawa o podatku 
dochodowym od osób 
prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) 

Ustawa o podatku od 
spadków i darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r., Nr 
142, poz. 1514 z późn. zm.) 

Ustawa o rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.) 
VC/PE venture capital/private equity 

 

 
 
 
 


