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DOKUMENT INFORMACYJNY
SPÓŁKI BLUMERANG PRE IPO S.A.
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII D, PRAW POBORU
AKCJI SERII D ORAZ PRAW DO AKCJI SERII D DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU
OBROTU NA RYNKU NEW CONNECT ORGANIZOWANYM PRZEZ GIEŁDĘ
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.
Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o
wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A., przeznaczonym głównie dla spółek, w których inwestowanie może być
związane z wysokim ryzykiem inwestycyjnym.
Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie
stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku
podstawowym lub równoległym).
Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty
finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny
być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z
doradcą inwestycyjnym.
Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzona przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze
stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Autoryzowany Doradca

Sporządzono 26 marca 2008 roku
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Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy
Celichowski-Szyndler-Więckowska i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych z siedzibą w
Poznaniu.
Dane adresowe:
Celichowski-Szyndler-Więckowska i Partnerzy
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
ul. Szkolna 5/15
61-832 Poznań
tel.: 0048 (0)61 852 32 61
fax.: 0048 (0)61 852 32 62
strona internetowa: www.kancelaria-csw.pl
W imieniu Autoryzowanego Doradcy działa:
Tomasz Buczak – partner, radca prawny

2

Dokument informacyjny Spółki Blumerang PRE IPO S.A.

Oświadczenie Emitenta
Emitent ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje zamieszczone niniejszym Dokumencie
Informacyjnym.
Podstawowe dane dotyczące Emitenta zostały zawarte w pkt. 1 niniejszego Dokumentu
Informacyjnego.
W imieniu Emitenta działa:
Edward Kozicki – Prezes Zarządu
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1.

Firma, forma prawna, kraj siedziby i siedziba, adres Emitenta oraz numery
telekomunikacyjne itd.

Firma Emitenta brzmi: BLUMERANG PRE IPO Spółka Akcyjna
Emitent może używać skrótu firmy w brzmieniu: BLUMERANG PRE IPO S.A.
Krajem siedziby Emitenta jest Rzeczpospolita Polska.
Siedzibą Emitenta jest Poznań.
Numer telefonu:
Numer faksu:
Adres e-mail:
Strona www:
REGON:
NIP:
KRS:

2.

+48 61 664 80 61
+48 61 664 80 62
info@preipo.pl
www.blumerangpreipo.pl
www.preipo.pl
300623460
7811809934
0000284645

Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji
instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do
obrotu w alternatywnym systemie

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. 4.800.000 jednostkowych Praw Poboru Akcji Serii D, zwykłych, na okaziciela o wartości
nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
2. nie więcej niż 4.800.000 Praw Do Akcji Serii D, zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 0,50
zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
3. nie więcej niż 4.800.000 Akcji Serii D, zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł
(pięćdziesiąt groszy) każda.

3.

Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych

Podstawą prawną emisji papierów wartościowych objętych Dokumentem Informacyjnym jest uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 6 marca 2008 roku. Treść tej uchwały została
opublikowana w raporcie bieżącym nr 15/2008 zamieszczonym na stronie internetowej Emitenta
(www.blumerangpreipo.pl), a także stanowi załącznik do niniejszego Dokumentu Informacyjnego (pkt. 13).
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4.

4.1.

Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych,
przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta ciążących na
nabywcy, a także przewidzianych w Statucie lub przepisach prawa
obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń
lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień
Prawa z Wprowadzanych Instrumentów

4.1.1. Prawa poboru Akcji Serii D
Prawa Poboru Akcji Serii D, zgodnie z art. 433 K.s.h., inkorporują w sobie uprawnienie dotychczasowych
akcjonariuszy do pierwszeństwa w objęciu akcji nowej emisji. Zgodnie z § 106 Szczegółowych Zasad
Działania KDPW przez dotychczasowego akcjonariusza rozumie się osobę, która z upływem dnia ustalenia
prawa poboru była właścicielem akcji dających prawo poboru. Zgodnie z uchwałą Nr 4/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 6 marca 2008 roku dzień prawa poboru przypadać
będzie na 1 kwietnia 2008 roku. A zatem uprawnionymi z praw poboru, ich posiadaczami, staną się osoby,
które z upływem 1 kwietnia 2008 roku będą właścicielami dotychczas wyemitowanych akcji Emitenta. Przy
określaniu kręgu osob będących właścicielami akcji należy mieć na uwadze art. 7 ust. 2 i 4 Ustawy O
Obrocie, które stanowią, że nabywca papierów wartościowych staje się ich właścicielem z chwilą dokonania
odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych, ten zaś może nastąpić dopiero po dokonaniu
zarejestrowania papierów wartościowych pomiędzy odpowiednimi kontami depozytowymi. Oznacza to
konieczność uwzględnienia przez nabywców akcji Emitenta przed dniem prawa poboru czasu koniecznego
do rozliczenia transakcji dokonywanego przez KDPW.
Na rachunku osoby, która na koniec dnia 1 kwietnia 2008 roku będzie właścicielem dotychczas
wyemitowanych przez Emitenta akcji (Akcji Serii A, Serii B lub Serii C), zostaną zapisane jednostkowe
prawa poboru Akcji Serii D. Uwzględniając tryb rozliczeń transakcji przez KDPW oznacza to, że prawo
poboru przysługiwać będzie osobom, które dokonają transakcji nabycia akcji najpóźniej w dniu 27 marca
2008 roku. Prawo poboru jest papierem wartościowym zbywalnym, co oznacza, że można nim swobodnie
rozporządzać. Prawa Poboru Akcji Serii D Emitenta będą przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie
obrotu na Rynku NewConnect. Procedura wprowadzenia, terminy rozpoczęcia i zakończenia notowania
praw poboru są określone przede wszystkim w Regulacjach ASO, a w kwestiach tam nieuregulowanych
odpowiednie zastosowanie znajdują Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego. Pierwszy i ostatni dzień
notowań jest wyznaczony zgodnie z Regulacjami ASO przez Zarząd GPW, na wniosek Emitenta. W myśl
regulacji dotyczących rozliczania transakcji zawieranych na rynku New Connect, rozrachunek tych
transakcji (w tym także transakcji prawami poboru) następuje w terminie T+3, co oznacza, że ostatni dzień
notowania Praw Poboru będzie odbywać się czwartego dnia sesyjnego przed dniem zakończenia
przyjmowania zapisów na Akcje Serii D w pierwszym terminie (25 kwietnia 2008 roku). Tym samym obrót
prawami poboru zakończy się w dniu 21 kwietnia 2008 roku.
Zasady dystrybucji Akcji Serii D w ramach wykonania prawa poboru w pierwszym i drugim terminie
zostaną przez Emitenta ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz przekazane do publicznej
wiadomości w formie raportu bieżącego przesłanego za pośrednictwem systemu EBI. W dniu 11 marca
Emitent złożył w MSiG wniosek o publikację ogłoszenia w sprawie oferty Akcji Serii D z prawem poboru
dla dotychczasowych akcjonariuszy. Treść ogłoszenia została przekazana do publicznej wiadomości
raportem bieżącym nr 18/2008 z dnia 11 marca 2008 r., który został zamieszczony na stronie internetowej
Emitenta (www.blumerangpreipo.pl). Datę i numer monitora, w którym opublikowane zostanie ogłoszenie,
Emitent poda do publicznej wiadomości raportem bieżącym niezwłocznie po powzięciu informacji o
publikacji.

4.1.2. Prawa Do Akcji Serii D
Prawa do Akcji serii D, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt. 29) Ustawy O Obrocie, powstaną po
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złożeniu zapisów na akcje serii D, w momencie przydziału tych akcji inwestorom przez Zarząd Emitenta.
Prawa Do Akcji Serii D inkorporować będą uprawnienie do otrzymania zdematerializowanych Akcji Serii D
i wygasną z chwilą rejestracji Akcji Serii D przez KDPW. W przypadku niezarejestrowania przez sąd
rejestrowy podwyższenia kapitału wynikającego z emisji Akcji Serii D, Prawa Do Akcji Serii D wygasną z
chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału
do rejestru.

4.1.3. Akcje Serii D
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:

1. 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).
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.

2. 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.

3. 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.

4. 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).

5. 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:

1. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 Ksh),
2. Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 Ksh).
3. Prawo do złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz do złożenia
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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).

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

5. 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.

6. 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).

7. Prawo do uzyskania informacji o Spółce - 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).

8. 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).

9. 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).

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

11. 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).

12. Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd
odpisów uchwał (art. 421 § 3 Ksh).

13. 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.

14. 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
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§ 1 Ksh (w przypadku przekształcenia Spółki).

15. Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego
sporządzenia (art. 341 § 7 Ksh).

16. 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).

4.2.

Dodatkowe świadczenia, przywileje
Wprowadzanymi Instrumentami

lub

zabezpieczenia

związane

z

Z tytułu nabycia Wprowadzanych Instrumentów na nabywcy nie ciążą żadne dodatkowe świadczenia na
rzecz Emitenta poza świadczeniem z tytułu zapłaty ceny emisyjnej Akcji Serii D.
Z Wprowadzanymi Instrumentami nie są związane żadne szczególne przywileje. W szczególności wszystkie
akcje Emitenta są akcjami zwykłymi, nieuprzywilejowanymi. Z Wprowadzanymi Instrumentami nie są
związane także żadne zabezpieczenia.

4.3.

Obowiązki i ograniczenia związane z Wprowadzanymi Instrumentami

Obrót instrumentami finansowymi Emitenta, jako spółki publicznej, podlegać będzie niektórym
ograniczeniom określonym w Ustawie O Ofercie oraz Ustawie O Obrocie. Dotyczy to przede wszystkim:
1) obowiązku dotyczącego obrotu akcjami, a określonego w art. 69 Ustawy o Ofercie, polegającego
na dokonaniu zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki w przypadku
przekroczenia określonych progów dotyczących udziału w ogólnej liczbie głosów,
2) obowiązku określonego w art. 160 Ustawy O Obrocie, a polegającego na przekazywaniu Komisji
Nadzoru Finansowego oraz Spółce informacji o zawartych przez tzw. insiderów oraz przez osoby
z nimi blisko związane transakcjach nabycia lub zbycia instrumentów finansowych Emitenta,
wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect lub będących
przedmiotem ubiegania się o takie wprowadzenie.
Pełen opis praw i obowiązków z Instrumentów Wprowadzanych, w tym także obowiązków uzyskania przez
nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń bądź obowiązków dokonania określonych zawiadomień został
zamieszczony w Dokumencie Informacyjnym Emitenta (w pkt. 3.2. na str. 15 oraz w pkt 3.5. na str. 24)
opublikowanym w dniu 12 grudnia 2007 roku i zamieszczonym na stronie internetowej Emitenta
(www.blumerangpreipo.pl), Rynku New Conncet (www.newconnect.pl) oraz Autoryzowanego Doradcy
(www.kancelaria-csw.pl).

5.

5.1.

Wskazanie osób zarządzających Emitentem, Autoryzowanego Doradcy oraz
podmiotów dokonujących badania sprawozdań finansowych Emitenta
(wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania)
Emitent

Zarząd Emitenta stanowią:
1. Edward Kozicki - Prezes Zarządu – sprawujący tę funkcję od momentu powstania Emitenta, tj.
od 12 lipca 2007 roku.
2. Marcin Matuszczak - Wiceprezes Zarządu – powołany na tę funkcję w dniu 19 września 2007
roku uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.
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5.2.

Autoryzowany Doradca

Celichowski-Szyndler-Więckowska i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych z siedzibą w
Poznaniu
Dane adresowe:
Celichowski-Szyndler-Więckowska i Partnerzy
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
ul. Szkolna 5/15
61-832 Poznań
tel.: 0048 (0)61 852 32 61
fax.: 0048 (0)61 852 32 62
strona internetowa: www.kancelaria-csw.pl
W imieniu Autoryzowanego Doradcy działa:
Tomasz Buczak – partner, radca prawny

5.3.

Podmiot dokonujący badania sprawozdań finansowych
wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania)

Emitenta

(ze

Sprawozdania finansowe Emitenta nie były dotąd badane przez biegłego rewidenta, gdyż Emitent nie był do
tego obowiązany w myśl przepisów prawa, jak również zgodnie z Regulacjami ASO. Badaniu przez
biegłego zostanie poddane jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2007, które
zgodnie z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu GPW („Informacje bieżące i
okresowe”) powinno zostać przekazane w formie komunikatu niezwłocznie po wydaniu opinii przez
podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od
dnia jej otrzymania przez emitenta oraz nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego, na który
zostało sporządzone roczne sprawozdanie finansowe, a także nie później niż 15 dni przed terminem
zwyczajnego walnego zgromadzenia, dokonującego zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego,
zawartego w raporcie rocznym. Emitent planuje dokonać publikacji sprawozdania finansowego za 2007
rok w drugiej połowie kwietnia 2008 roku.
Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do
zbadania sprawozdania finansowego za rok 2007 r. – Sarnowski & Wiśniewski Spółka Audytorska Spółka
z o.o. w Poznaniu.
W Dokumencie Informacyjnym z dnia 11 grudnia 2007 r. Emitent przedstawił sprawozdanie finansowe na
dzień 31 października 2007 r. (pkt. 5, str. 49.). Dokument jest dostępny na stronach Emitenta
(www.blumerangpreipo.pl), Rynku New Conncet (www.newconnect.pl) oraz Autoryzowanego Doradcy
(www.kancelaria-csw.pl).
W raporcie bieżącym nr 9/2008 z dnia 5 lutego 2008 roku Emitent przekazał do publicznej wiadomości
wstępne jednostkowe dane finansowe za IV kwartał 2007 r. oraz dane narastająco za okres od 12.07.2007 r.
(rozpoczęcie działalności przez Emitenta) do 31.12.2007 r. Przekazane wybrane wstępne jednostkowe dane
finansowe nie były badane przez biegłego rewidenta. Wspomniany raport jest dostępny na stronie
internetowej Emitenta (www.blumerangpreipo.pl) i Rynku New Conncet (www.newconnect.pl).

5.4.

Wybrane dane finansowe Emitenta

Emitent nie poddał jeszcze badaniu biegłego sprawozdania finansowego za 2007 rok. W stosunku do
Emitenta nie zaktualizował się jeszcze obowiązek publikacji raportu rocznego zawierającego sprawozdanie
finansowe zbadane przez biegłego rewidenta.
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5.5.

Główne czynniki ryzyka
instrumentami finansowymi

związane

z

Emitentem

i

wprowadzanymi

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.

5.5.1. Ryzyka związane z Emitentem, jego działalnością i otoczeniem biznesowym
5.5.1.1. Ryzyko związane z krótką historią działalności Emitenta
Spółka została zawiązana 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.
5.5.1.2. 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, a w szczególnie atrakcyjnych
inwestycyjnie przypadkach także w projekty typu 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.
5.5.1.3. Ryzyko związane z inwestycjami w spółki typu start-up i sektora MSP
Strategia inwestycyjna Emitenta zakłada przede wszystkim inwestycje w firmy z sektora MSP, a w
szczególnych przypadkach także w projekty typu start-up. Spółka będzie zarówno nabywała udziały/akcje
spółek, w które będzie inwestowała, jak również udzielała im pożyczek na rozwój działalności (wyłącznie w
charakterze finansowania pomostowego w przypadku spółek, w odniesieniu do których dokonała lub
zamierza dokonać inwestycji), restrukturyzację, przygotowanie organizacyjne do wprowadzenia jej akcji do
obrotu na rynku zorganizowanym
Finansowanie przedsiębiorstw z sektora MSP i bardzo młodych przedsiębiorstw, 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.
5.5.1.4. Ryzyko związane z przewidywaną dużą zmiennością wyniku finansowego
Przyszłe wyniki finansowe Emitenta w dużej mierze będą uzależnione od wartości rynkowej spółek z
portfela Emitenta, które zostaną wprowadzone na rynek zorganizowany. W związku ze specyfiką
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prowadzonej przez Emitenta działalności, jego wynik finansowy będzie 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 zorganizowanych 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, dlatego potencjalni inwestorzy Spółki powinni w swoich decyzjach inwestycyjnych uwzględniać
dużą zmienność wyniku finansowego.
Emitent przed podjęciem wszelkich inwestycji będzie dokonywał szczegółowej analizy finansowej 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.
5.5.1.5. 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 przyszły inwestor 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 zawieranie w umowach odpowiednich klauzul odszkodowawczych, niemniej jednak w
niektórych przypadkach dochodzenie takich roszczeń może być w praktyce znacznie utrudnione lub wręcz
niemożliwe.
5.5.1.6. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu
Na dzień sporządzenia niniejszego 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 gdyż posiada akcje
uprawniające do wykonywania 2.676.367 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 55,8%
ogólnej liczby głosów. Przedmiotem działalności Blumerang Sp. z o.o. jest 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.

5.5.2. Czynniki ryzyka związane z akcjami i rynkiem kapitałowym
5.5.2.1. Ryzyko związane z przyszłym kursem akcji oraz płynnością obrotu
Kurs i płynność instrumentów finansowych 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. Ponieważ Emitent nie jest w stanie
przewidzieć poziomu podaży i popytu emitowanych przez siebie instrumentów finansowych po ich
wprowadzeniu do obrotu, dlatego nie ma pewności, że osoba nabywająca Prawa Poboru Akcji Serii D oraz
Akcje Serii D będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie.
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5.5.2.2. 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.
5.5.2.3. Ryzyko związane z obrotem prawem poboru
Prawa Poboru Akcji Serii D Emitenta będą przedmiotem obrotu na NewConnect w ściśle określonym
terminie – począwszy od dnia wyznaczonego w uchwale Zarządu GPW na wniosek Emitenta (nie wcześniej
jednak niż następnego dnia sesyjnego po dniu ustalenia prawa poboru), a po raz ostatni na sesji odbywającej
się czwartego dnia sesyjnego przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Serii D. Inwestorzy
winni zwrócić uwagę na fakt, iż po zakończeniu notowań Praw Poboru nie będzie możliwości ich zbycia na
Rynku NewConnect. Przy określaniu ostatniego dnia notowań Prawami Poboru uwzględnić należy
okoliczność, że rozrachunek transakcji prawami poboru następuje w terminie T+3, co oznacza, że ostatni
dzień notowania Praw Poboru przypada czwartego dnia sesyjnego przed dniem zakończenia przyjmowania
zapisów na Akcje Serii D w pierwszym terminie. Tym samym, uwzględniając przyjęty harmonogram oferty,
obrót Prawami Poboru zakończy się w dniu 21 kwietnia 2008 roku. Inwestorzy będą mogli objąć Akcje Serii
D w ramach wykonania posiadanych praw poboru w tzw. Pierwszym Terminie Prawa Poboru, jaki został
wskazany w ogłoszeniu przekazanym do wiadomości raportem bieżącym nr 18/2008 z dnia 11 marca 2008 r.
(raport jest dostępny na stronach internetowych Emitenta (www.blumerangpreipo.pl) i Rynku New Conncet
(www.newconnect.pl). Objęcie Akcji Serii D poprzez złożenie zapisu na akcje wiązać się będzie z
koniecznością ich pełnego opłacenia. Prawa poboru niewykonane w terminie wygasają.
5.5.2.4. Ryzyko związane z notowaniem praw do akcji
Emitent szacuje, iż pod warunkiem zarejestrowania PDA w depozycie prowadzonym przez KDPW, obrót
PDA na rynku New Connect rozpocznie się w terminie około tygodnia od dnia przydziału Akcji Serii D i
zakończy po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D przez sąd.
W przypadku, gdy sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi rejestracji podwyższenia
kapitału, właściciel PDA otrzyma zwrot kwoty równej iloczynowi ceny emisyjnej i liczby posiadanych PDA.
W przypadku nabycia PDA na Rynku New Connect po cenie wyższej od ceny emisyjnej Akcji Serii D,
inwestorzy poniosą straty na inwestycji.
5.5.2.5. Ryzyko zawieszenia notowań akcji Emitenta
GPW może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta na okres do trzech miesięcy w przypadku
gdy:
a) Emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie,
b) wymaga tego bezpieczeństwo i interes uczestników obrotu
c) na wniosek Emitenta.
Ponadto zgodnie z § 16 Regulaminu ASO, jeżeli Emitent nie wykonuje obowiązków określonych w
Rozdziale V Regulaminu ASO, do których należą m.in. obowiązek przestrzegania zasad i przepisów
obowiązujących w systemie (§ 14 Regulaminu ASO), obowiązek niezwłocznego informowania GPW o
planach związanych z emitowaniem instrumentów finansowych (§ 15 Regulaminu ASO) oraz obowiązki
informacyjne (§ 17 Regulaminu ASO), wówczas GPW może:
a) upomnieć Emitenta, a informację o upomnieniu opublikować na swojej stronie internetowej
b) zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta, przy czym zawieszenie to może nastąpić na
okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.
5.5.2.6. Ryzyko wykluczenia akcji Emitenta z obrotu na rynku NewConnect
GPW wyklucza z obrotu instrumenty finansowe Emitenta w przypadku, gdy:
a) ich zbywalność stała się ograniczona,
b) w przypadku zniesienia ich dematerializacji,
c) na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego zgłoszone zgodnie z przepisami prawa.
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GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:
a) na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia
przez Emitenta dodatkowych warunków,
b) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
c) 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,
d) wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.
Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu GPW może zawiesić obrót
tymi instrumentami finansowymi.
Ponadto zgodnie z § 16 Regulaminu ASO, jeżeli Emitent nie wykonuje obowiązków określonych w
Rozdziale V Regulaminu ASO, do których należą m.in. obowiązek przestrzegania zasad i przepisów
obowiązujących w systemie (§ 14 Regulaminu ASO), obowiązek niezwłocznego informowania GPW o
planach związanych z emitowaniem instrumentów finansowych (§ 15 Regulaminu ASO) oraz obowiązki
informacyjne (§ 17 Regulaminu ASO), wówczas GPW może wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z
obrotu w alternatywnym systemie.
5.5.2.7. 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 niewykonywanie obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie lub Ustawy o
Obrocie.

6.

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”). Rejestracja podwyższenia nastąpiła w dniu 23 listopada 2007 roku.
W dniu 12 grudnia 2007 roku wszystkie akcje Spółki zostały wprowadzone do alternatywnego systemu
obrotu na rynku New Connect, zaś 14 grudnia 2007 roku rozpoczęto obrót tymi akcjami.
W dniu 6 marca 2008 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które podjęło uchwałę
o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 2.400.000 zł poprzez emisję nie
więcej niż 4.800.000 Akcji Serii D, zwykłych na okaziciela. Akcje zostały zaoferowane dotychczasowym
akcjonariuszom w drodze subksypcji zamkniętej. Jednocześnie Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o
wprowadzeniu jednostkowych Praw Poboru, Praw Do Akcji Serii D oraz Akcji Serii D do alternatywnego
systemu obrotu na rynku New Connect.
W dniu 11 marca 2008 roku Zarząd Spółki, na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 marca 2008 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału
zakładowego, ustalił cenę emisyjną Akcji Serii D na poziomie 0,75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć groszy)
za akcję oraz określił, że zapisy na akcje w pierwszym terminie wykonania prawa poboru przyjmowane będą
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od dnia 2 kwietnia do dnia 25 kwietnia 2008 r.

7.

Opis działalności prowadzonej przez Emitenta

Przedmiotem działalności Emitenta jest nabywanie akcji i udziałów spółek zaliczanych do sektora MSP oraz
w szczególnie atrakcyjnych inwestycyjnie przypadkach także tzw. start-upów, a także 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
dokonał lub zamierza dokonać inwestycji.
Działalność Emitenta pozwala określić go mianem funduszu typu Venture Capital/Private Equity, a więc
przedsięwzięcia mającego na celu osiągnięcie dochodu poprzez wzrost wartości spółek portfelowych.
Inwestycje typu VC/PE charakteryzują się co do zasady średnio- lub długoterminowym horyzontem
inwestycyjnym i dotyczą przede wszystkim spółek niepublicznych znajdujących się we wczesnych stadiach
rozwoju, które to spółki charakteryzują się relatywnie wysokim potencjałem wzrostu ich wartości.
W okresie niecałego roku od rozpoczęcia działalności (tj. od czerwca 2007 roku) Emitent zbudował portfel
inwestycyjny składający się z akcji i udziałów jedenastu spółek (w tym jedna w trakcie rejestracji
podwyższenia kapitału), reprezentujących następujące branże: budownictwo i nieruchomości
(TECHNOPARK 2 S.A., PBO „ANIOŁA“ Sp. z o.o.) gastronomia (VAN HELLDER POLSKA Sp. z o.o.,
SAKANA S.A.), internet i informatyka (DIVICOM S.A., VENO S.A., SIMTEL S.A., MTS Notebook Sp. z
o.o.), innowacyjne technologie (ATON-HT S.A., CARBON DESIGN S.A.), usługi finansowe (GRUPA
PACTOR-POTEMPA INKASSO S.A. [GPPI S.A]).
W tym samym okresie do alternatywnego systemu obrotu na Rynku NewConnect wprowadzone zostały
akcje pięciu spółek, które wchodzą w skład jego portfela inwestycyjnego, są to: DIVICOM S.A.,
TECHNOPARK S.A., VENO S.A., GPPI S.A. oraz ATON-HT S.A. Strategia Emitenta zakłada dalsze
wprowadzanie spółek portfelowych 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).
Tym samym Emitent konsekwentnie realizuje określoną w Dokumencie Informacyjnym z 11 grudnia 2007
roku strategię budowy zdyfersyfikowanego branżowo portfela inwestycyjnego, oraz sukcesywnego
wprowadzanie akcji spółek portfelowych do obrotu na rynku zorganizowanym.
Poniżej zamieszczono opis inwestycji dokonanych przez Emitenta po dniu 12 grudnia 2007 roku.
Szczegółowy opis wcześniejszych inwestycji Emitenta znajduje się we wspomnianym powyżej Dokumencie
Informacyjnym (w pkt. 4.14 i 4.15 na stronie 36 i nast.), który dostępny jest na stronach internetowych
Emitenta (www.blumerangpreipo.pl), Rynku New Conncet (www.newconnect.pl) oraz Autoryzowanego
Doradcy (www.kancelaria-csw.pl).

7.1.

PBO Anioła Sp. z o.o.

W dniu 11 stycznia 2008 r. Emitent zawarł ze spółką PBO Anioła Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie
Wielkopolskim umowę inwestycyjną, na mocy której zobowiązał się objąć w PBO Anioła Sp. z o.o. udziały
za kwotę 974,69 tys. zł dające 4,87 % udział w kapitale zakładowym tej spółki. W tym samym dniu Emitent
objął 13 udziałów spółki PBO Anioła Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie Wielkopolskim, dających 4,87%
udział w kapitale zakładowym tej spółki. W dniu 10 marca 2008 r. Emitent powziął informację o
zarejestrowaniu przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki PBO Anioła Sp. z o.o. Umowa
inwestycyjna z 11 stycznia 2008 roku zakłada ponadto przekształcenie PBO Anioła Sp. z o.o. w spółkę
akcyjną oraz wprowadzenie akcji tej spółki do obrotu na rynku zorganizowanym.
Głównym przedmiotem działalności PBO Anioła Sp. z o.o. jest projektowanie i wykonawstwo obiektów
budowlanych oraz infrastruktury towarzyszącej w formule generalnego wykonawcy, a także handel
materiałami budowlanymi. Spółka posiada certyfikat jakości ISO 9001. W roku 2006 PBO Anioła Sp. z o.o.
osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 48.967,0 tys. zł, zysk netto w wysokości 2.411,8 tys. zł.
Spółka szacuje, iż w roku 2007 przychody ze sprzedaży przekroczą kwotę 60 mln zł, a zysk netto przekroczy
kwotę 3 mln zł.
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7.2.

Van Hellder Polska Sp. z o.o.

W dniu 26 stycznia 2008 r. Emitent dokonał całkowitego opłacenia wszystkich udziałów zaoferowanych mu
przez spółkę VAN HELLDER POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na podstawie Uchwały nr
1/20/12/2007 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników tej spółki z dnia 20 grudnia 2007 r. W wyniku
tego Emitent objął i w pełni opłacił 8 udziałów o łącznej wartości nominalnej 4.000 złotych za łączną kwotę
275.200 złotych. Wcześniej Emitent nabył 25 udziałów powyższej spółki o łącznej wartości nominalnej
12.500 złotych za łączną kwotę równą ich wartości nominalnej. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału
zakładowego spółki, w ramach którego Emitent objął wskazane powyżej udziały, Emitent posiadać będzie
łącznie 33 udziały o łącznej wartości nominalnej 16.500 złotych, stanowiących 23,9% udziału w kapitale
zakładowym tej spółki i uprawniających do takiego samego udziału w łącznej liczbie głosów na
zgromadzeniu wspólników.
Działalność VAN HELLDER POLSKA Sp. z o.o. polega na budowaniu i zarządzaniu siecią punktów
gastronomicznych o charakterze kawiarni - pijalni czekolady. Emitent zakłada dokonanie przekształcenia
VAN HELLDER POLSKA Sp. z o.o. w spółkę akcyjną oraz wprowadzenie akcji tej spółki do obrotu na
rynku zorganizowanym.

7.3.

MTS Notebook Sp. z o.o.

28 stycznia 2008 r. Emitent nabył 8 udziałów spółki MTS Notebook Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej
4.000 złotych za łączną kwotę 533.336 złotych, stanowiących 2,67% udziału w kapitale zakładowym tej
spółki.
MTS Notebook Sp. z o.o. zajmuje się handlem sprzętem elektronicznym, w szczególności komputerami typu
notebook. Sprzedaż prowadzona jest poprzez sklep internetowy notebooki.pl oraz w salonach handlowych na
terenie Polski. Obecnie spółka posiada 22 salony handlowe i jest jednym z największych sprzedawców
notebooków w Polsce. W roku 2007 dostępny asortyment poszerzony został o sprzęt RTV. W roku 2008
spółka planuje rozbudowę oferty w ramach sprzedaży internetowej o drobny sprzęt AGD. Przychody MTS
Notebook Sp. z o.o. w roku 2006 przekroczyły 60 mln złotych. Według uzyskanych ze spółki wstępnych
wyników finansowych za rok 2007, przychody ze sprzedaży wyniosły ok. 86 mln PLN , a zysk netto ok. 1,1
mln PLN.

7.4.

Carbon Design S.A.

Inwestycja w akcje Spółki CARBON DESIGN S.A. została rozpoczęta przed dniem 12 grudnia 2007r. - dnia
31 października 2007 roku Spółka zawarła „Warunkową umowę sprzedaży akcji”, która została szczegółowo
opisana w Dokumencie Informacyjnym Spółki z dnia 11 grudnia 2007 roku (dokument dostępny na na
stronie internetowej Emitenta www.blumerangpreipo.pl) . W wyniku ziszczenia się warunku wskazanego w
powyższej umowie, tzn. zarejestrowania spółki Carbon Design S.A. w rejestrze przedsiębiorców (co miało
miejsce 8 stycznia 2008 roku), Emitent nabył 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A tej spółki. Łączna
cena nabycia przez Emitenta wskazanych powyżej akcji wyniosła 200,000 zł. Przedmiot działalności Spółki
został szczegółowo opisany w Dokumencie Informacyjnym Emitenta z dnia 11 grudnia 2007 roku.
Spółka wchodzi w skład Grupy VENO S.A.
Emitent planuje wprowadzenia akcji Spółki do notowań na rynku NewConnet w II kwartale 2008 roku.

7.5.

Sakana S.A.

W dniu 20 marca 2008 roku Emitent podpisał umowę objęcia 134.671 akcji serii B spółki Sakana S.A. z
siedzibą w Warszawie, za łączną cenę emisyjną kwotę 399.972,87 zł (2,97 zł – cena emisyjna za jedną
akcję). Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł. Akcje te po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału
zakładowego stanowić będą 2% udział w kapitale zakładowym i w głosach na walnym zgromadzeniu.
Spółka Sakana S.A. jest właścicielem sieci ekskluzywnych restauracji typu premium, oferujących dania
kuchni japońskiej. W chwili obecnej sieć restauracji SAKANA obejmuje 5 lokali: w Warszawie (2
restauracje), w Poznaniu, w Krakowie i we Wrocławiu. W roku 2007 przychody Sakana S.A. wyniosły 11,0
mln zł, a zysk netto 1,05 mln zł (dane pro-forma, zbadane przez biegłego rewidenta). Sakana S.A. zamierza
wprowadzić swoje akcje do obrotu na Rynku NewConnect.
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8.

Akcjonariusze Emitenta posiadający co najmniej 10 % głosów na Walnym
Zgromadzenuiu

Na dzień sporządzania Dokumentu Informacyjnego podmiotami posiadającymi co najmniej 10 % glosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki są:
1. Blumerang Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, której przysługuje 55,8 % głosów w ogólnej liczbie
głosów Na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
2. Pan Grzegorz Piasecki, któremu przysługuje 27,8 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu Emitenta.

9.

9.1.

Informacje dodatkowe, w tym wysokość kapitału zakładowego oraz
wskazanie dokumentów korporacyjnych Emitenta udostępnionych do
wglądu
Kapitał zakładowy Emitenta

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 zwykłych na okaziciela Serii A
 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii B
 800.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii C
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Emitenta został w pełni pokryty
wkładami pieniężnymi.

9.2.

Dokumenty korporacyjne Emitenta udostępnione do wglądu

Statut Emitenta dostępny jest na stronie internetowej Emitenta (www.blumerangpreipo.pl). Uchwały podjete
przez Walne Zgromadzenie Emitenta podawane są do publicznej wiadomości w drodze raportów bieżących
zamieszczanych na stronie internetowej Emitenta (www.blumerangpreipo.pl) oraz Rynku New Conncet
(www.newconnect.pl).
Ponadto w siedzibie Emitenta dostępne są protokoły walnych zgromadzeń Emitenta. Zgodnie z art. 421 § 3
Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania
poświadczonych przez Zarząd Spółki odpisów uchwał.

10. Termin ważności dokumentu informacyjnego
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.

11. Tryb i sposób udostępniania do publicznej wiadomości informacji o zmianie
danych zawartych w dokumencie informacyjnym, w terminie jego ważności
Niniejszy dokument informacyjny 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
Rynku NewConnect:
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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12. Miejsce udostępnienia dokumentu informacyjnego i okresowych raportów
finansowych Emitenta
Ostatni udostepniony do publicznej wiadomości Dokument Informacyjny Emitenta (sporządzony na dzień 11
grudnia 2007 roku) został zamieszczony 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
Rynku New Connect:
www.newconnect.pl.
Emitent prowadzi działalność krócej niż przez okres, za który przedstawia się sprawozdania finansowe. W
stosunku do Emitenta nie zaktualizował się jeszcze obowiązek publikacji sprawozdań śródrocznych
wymaganych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
Pomimo braku takiego obowiązku Emitent opublikował w Raporcie Bieżącym nr 9/2008 wybrane wstępne
jednostkowe dane finansowe za IV kwartał 2007 r. oraz dane narastająco za okres od 12.07.2007 r.
(rozpoczęcie działalności przez Emitenta) do 31.12.2007 r. Dane finansowe zamieszczone w raporcie nie
były badane przez biegłego rewidenta. Wspomniany raport jest dostępny na stronie internetowej
Emitenta (www.blumerangpreipo.pl) i Rynku New Conncet (www.newconnect.pl).
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13. Załączniki
13.1. Ujednolicony, aktualny tekst Statutu Emitenta
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
BLUMERANG PRE IPO S.A.
W POZNANIU
TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 21 MARCA 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).
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 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
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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 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 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 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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13.2. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 6
marca 2008 roku.
Uchwała Nr 4/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BLUMERANG PRE IPO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 marca 2008 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D
z prawem poboru dotychczasowych Akcjonariuszy,
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki
§1
Na podstawie art. 431 § 1 i § 2, art. 432 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
BLUMERANG PRE IPO Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
1. Kapitał zakładowy Spółki BLUMERANG PRE IPO Spółka Akcyjna zostaje podwyższony z kwoty 2.400.000 zł
(dwa miliony czterysta tysięcy złotych) o kwotę nie wyższą niż 2.400.000 zł (dwa miliony czterysta tysięcy złotych) do
kwoty nie wyższej niż 4.800.000 zł (cztery miliony osiemset tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej
niż 4.800.000 (czterech milionów ośmiuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,50 zł
(pięćdziesiąt groszy) każda.
3. Akcje serii D zostaną zaoferowane z zachowaniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom
Spółki stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Dzień prawa poboru przypadać będzie 01 kwietnia 2008
r.
4. Subskrypcja Akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
5. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 434 – 435 Kodeksu
spółek handlowych, z uwzględnieniem punktu 7 niniejszej uchwały.
6. W pierwszym terminie prawa poboru jedno prawo poboru uprawniać będzie do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii
D.
7. Zgodnie z art. 435 §3 ksh ustala się, iż w drugim terminie prawa poboru, akcje nieobjęte w pierwszym terminie
prawa poboru zostaną przydzielone zgodnie z poniższymi zasadami:
a. uprawnionymi do subskrybowania akcji serii D w drugim terminie prawa poboru są osoby, które były
akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia prawa poboru;
b. jeżeli liczba akcji subskrybowanych w drugim terminie prawa poboru będzie mniejsza lub równa liczbie akcji
pozostałych do objęcia w drugim terminie prawa poboru, przydział akcji nastąpi zgodnie ze złożonymi zapisami;
c. jeżeli liczba akcji subskrybowanych w drugim terminie prawa poboru będzie większa niż liczba akcji
pozostałych do objęcia w drugim terminie prawa poboru, akcjonariuszowi przydzielone zostaną akcje na
następujących zasadach:
(i) w przypadku, gdy liczba akcji serii D subskrybowanych przez akcjonariusza w drugim
terminie prawa poboru będzie większa, niż liczba akcji serii D pozostałych do objęcia w drugim
terminie prawa poboru, zapis subskrypcyjny w części stanowiącej nadwyżkę ponad liczbę akcji
oferowanych w drugim terminie prawa poboru pomija się;
(ii) przydział zostanie dokonany proporcjonalnie do wielkości wszystkich zapisów
subskrypcyjnych w drugim terminie prawa poboru, dokonanych przez uprawnionych
akcjonariuszy, z uwzględnieniem zasady określonej w punkcie (i) powyżej;
(iii) ułamkowe części akcji nie będą przydzielane;
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(iv) akcje nie przydzielone zgodnie z zasadami przydziału określonymi w punktach (i) – (iii)
powyżej, przydzielone zostaną akcjonariuszom uprawnionym do subskrybowania akcji serii D w
drugim terminie prawa poboru , których zapisy subskrypcyjne opiewały na największą liczbę
akcji. Akcje serii D będą przydzielane uprawnionym akcjonariuszom kolejno, począwszy od
uprawnionych akcjonariuszy, których zapisy subskrypcyjne opiewały na największą liczbę akcji,
po jednej akcji, aż do momentu przydzielenia wszystkich akcji serii D, pozostałych w wyniku nie
przydzielenia ułamkowych części akcji. W przypadku niemożności zastosowania powyższych
kryteriów, w szczególności, gdy zapisy subskrypcyjne w drugim terminie prawa poboru będą
opiewały na tę samą liczbę akcji, akcje zostaną przydzielone losowo.
8. Cenę emisyjną akcji Serii D ustali Zarząd Spółki na poziomie nie wyższym niż 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda
akcja.
9. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału
za rok obrotowy 2007, kończący się 31 grudnia 2007 roku.
10. Akcje serii D zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
11. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D, do określenia terminów otwarcia i zamknięcia
subskrypcji akcji serii D, terminu ogłoszenia o przydziale akcji serii D, do określenia zasad subskrypcji, dystrybucji i
przydziału akcji serii D w zakresie nie objętym niniejszą uchwałą, a także do określenia innych terminów związanych z
subskrypcją akcji serii D, nie objętych niniejszą uchwałą.
12. Upoważnia się Zarząd do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania
wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu
spółek handlowych.
§2
Stosownie do treści § 1 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dokonuje
zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że:
a) § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
§4
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.800.000,00 zł (cztery miliony osiemset 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,
d. nie więcej niż 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,50 zł
(pięćdziesiąt groszy) każda.” b) § 4 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Akcje serii A, akcje serii B, akcje serii C oraz akcje serii D są akcjami
nieuprzywilejowanymi.“
§3
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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13.3. Aktualny odpis z KRS
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14. Definicje i skróty
Do 4.800.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta wyemitowanych na podstawie
uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 6 marca
2008 roku.
alternatywny system obrotu w znaczeniu jakie nadaje temu terminowi art. 3 ust. 2
ASO
Ustawy o Obrocie.
Autoryzowanego Doradcę w znaczeniu, jakie nadaje temu terminowi § 18
Autoryzowany Doradca
Regulaminu ASO
Emitent, Spółka
BLUMERANG PRE IPO S.A. z siedzibą w Poznaniu
Giełda, GPW
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Instrumenty Wprowadzane
Prawa Poboru Akcji Serii D, Prawa Do Akcji Serii D, Akcje Serii D
Krajowy
Depozyt
Papierów
Wartościowych
Spółka
Akcyjna
KDPW
z siedzibą w Warszawie
KNF
Komisja Nadzoru Finansowego
Kodeks spółek handlowych,
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.
KSH, Ksh
1037 z późn. zm.)
Osoby nadzorujące
Członkowie Rady Nadzorczej
Osoby zarządzające
Członkowie Zarządu
PLN, zł, złoty
Złoty, prawny środek płatniczy w Rzeczypospolitej Polskiej
do 4.800.000 praw do Akcji Serii D wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 4
Prawa Do Akcji, PDA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 6 marca 2008 roku.
Prawa Poboru
4.800.000 praw poboru Akcji Serii D
Regulamin ASO wraz ze wszystkimi załącznikami do tego Regulaminu, a także:
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy z dnia 30 maja 2007 roku
(Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu),
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy z dnia 30 maja 2007 roku
(Opłaty w Alternatywnym Systemie Obrotu),
Regulacje ASO
Załącznik do uchwały Nr 581/2007 Giełdy z dnia 7 sierpnia 2007 roku (Zasady
przekazywania informacji bieżących i okresowych ma rynku New Connect),
Załącznik do Uchwały Nr 334/2007 Zarządu Giełdy z dnia 25 maja 2007 roku
(Autoryzowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu)
Załącznik do Uchwały Nr 575/2007 Zarządu Giełdy z dnia 6 sierpnia 2007 roku
Regulamin Rynku New Connect, stanowiący załącznik do uchwały Nr 274/2007
Regulamin ASO
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 kwietnia
2007 r. (z późn. zm.).
Regulamin Giełdy, Regulamin Regulamin GPW uchwalony Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w
GPW
Warszawie Nr 1/1110/2006 z dnia 4 stycznia 2006 r. (z późn. zm.).
Krajowy Rejestr Sądowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o
rejestr przedsiębiorców KRS
Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 1997 Nr 121, poz. 769, z późn. zm.).
Rynek NewConnect / New
alternatywny system obrotu w znaczeniu jakie nadaje temu terminowi art. 3 ust. 2
Connect
Ustawy o Obrocie (Dz.U.2005, nr 183, poz.1538) organizowany przez GPW.
Szczególne Zasady Obrotu
Szczególne Zasady Obrotu Giełdowego obowiązujące na rynkach GPW, dostępne na
Giełdowego
http://www.gpw.pl/gpw.asp?cel=ogieldzie&k=85&i=/regulacje/szog&sky=1
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005
Ustawa O Obrocie
r. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
Ustawa O Ofercie
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)
Akcje Serii D
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