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WSTĘP 

MEMORANDUM INFORMACYJNE 

EMITENT: 

 
Nazwa (firma) CSY Spółka Akcyjna 
Kraj: Polska 

Siedziba:  Iława 
Adres:  14-200 Iława, ul. Grunwaldzka 13 

Numer KRS: 0000367655 
NIP:  744-16-67-139 

REGON:  519608547 
Oznaczenie Sądu:  Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Telefon:  + 89 648 21 31 
Fax: + 89 648 23 32 

Poczta elektroniczna:  csy@csy.ilawa.pl  
Strona internetowa:  www.csy.ilawa.pl  

 

OFERUJĄCY: 
 

Nazwa (firma) Dom Maklerski Prospectus Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 
Siedziba:  Łódź  

Adres:  93-521 Łódź, Strycharska 24 lok. 117 
Numer KRS: 0000416713 

NIP:  7272693191 
REGON:  100297422 

Oznaczenie Sądu:  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru 
Sądowego 

Telefon:  +(42) 253 45 02 

Fax: +(42) 207 27 36 
Poczta elektroniczna:  sekretariatdm@dmprospectus.pl  

Strona internetowa:  www.dmprospectus.pl  

 

AUTORYZOWANY 
DORADCA:  

Nazwa (firma) Partners & Ventures sp. z o.o. 

Kraj: Polska 
Siedziba:  Warszawa 

Adres:  00-640 Warszawa, Mokotowska 1 
Numer KRS: 0000448432 

NIP:  701-036-64-85 
REGON:  146508573 

Oznaczenie Sądu:  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego  

Telefon:  +48 (22) 350 75 06 
Fax: +48 (22) 350 66 75 

Poczta elektroniczna:  info@p-v.com.pl  
Strona internetowa:  www.p-v.com.pl 

 

SPRZEDAJĄCY: 

Nie występuje podmiot sprzedający akcje Emitenta.  
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PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE OFERTĄ PUBLICZNĄ:  

Memorandum Informacyjne przygotowane zostało w związku z publiczną ofertą: 

 3.600.000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, z zachowaniem 

prawa poboru.  

PODMIOT UDZIELAJĄCY ZABEZPIECZENIA: 

Nie występuje podmiot udzielający zabezpieczenia (gwarantujący) dla niniejszej oferty publicznej Akcji serii 

C Emitenta.  

CENA EMISYJNA AKCJI SERII C: 

Cena emisyjna Akcji Serii C wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za sztukę. 

Cena emisyjna Akcji Serii C została ustalona na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego  Walnego 

Zgromadzenia Emitenta z dnia 21 października 2013 roku (§ 1 ust. 5 Uchwały Emisyjnej). 

Oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami 

określonymi w Memorandum, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym 

informacje o papierach wartościowych, ich ofercie i Emitencie. 

WSKAZANIE PRZEPISU USTAWY, ZGODNIE Z KTÓRYM OFERTA PUBLICZNA MOŻE BYĆ 

PROWADZONA NA PODSTAWIE MEMORANDUM: 

Oferta publiczna papierów wartościowych następuje w trybie, o którym mowa w art. 41 ust. 1 

ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z tym Emitent nie 

występował o zatwierdzenie niniejszego Memorandum przez Komisję Nadzoru Finansowego.  

SUBEMITENT: 

Przeprowadzenie subskrypcji lub sprzedaży nie nastąpi w trybie wykonania umowy o subemisję usługową.  

DATA WAŻNOŚCI MEMORANDUM: 

Niniejsze Memorandum Informacyjne zostało sporządzone w Iławie, dnia 14 listopada 2013 roku i zawiera 

dane aktualizujące jego treść na 14 listopada 2013 roku. Termin ważności Memorandum Informacyjnego 

upływa po 12 miesiącach od daty sporządzenia Memorandum Informacyjnego. 

TRYB INFORMOWANIA O ZMIANACH DANYCH ZAWARTYCH W MEMORANDUM W OKRESIE JEGO 

WAŻNOŚCI: 

Ewentualne zmiany danych zawartych w niniejszym Memorandum Informacyjnym w okresie jego ważności 

zostaną udostępnione w formie Aneksów do Memorandum Informacyjnego w terminie określonym w art. 41 

ust. 4 Ustawy o Ofercie, w postaci elektronicznej w sieci Internet na stronach: Emitenta (www.csy.ilawa.pl) 

oraz Oferującego: (www.dmospectus.pl).  
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I. CZYNNIKI RYZYKA 

1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w którym Emitent prowadzi działalność  

1.1. Ryzyko pogorszenia się koniunktury gospodarczej kraju  

Rozwój przedsiębiorstw, które chcą pozyskiwać środki finansowe na dalszy rozwój poprzez rynek 

kapitałowy zależy od sytuacji makroekonomicznej w kraju i na świecie. Utrzymująca się, pomimo 

znaczących zawirowań i publikowanych prognoz, koniunktura w gospodarce (szczególnie na rynku, na 

którym działa Emitent) sprzyjać powinna wzrostowi przychodów ze sprzedaży Emitenta. Dobra koniunktura 

gospodarcza przełożyć powinna się na polepszenie koniunktury na rynku motoryzacyjnym zarówno w 

kraju, jak i za granicą. Wynikiem utrzymania się dobrego klimatu w gospodarce winien być wzrost 

zamówień na wyroby i towary oferowane przez Emitenta, co powinno przełożyć się bezpośrednio na 

rentowność prowadzonej przez Emitenta działalności. Ewentualne znaczące pogorszenie się koniunktury 

gospodarczej zarówno w kraju, jak i w Europie, może być ważnym czynnikiem wpływającym na wyniki 

finansowe Emitenta – jednakże będzie to czynnik mający analogiczny wpływ dla całej branży . 

1.2. Ryzyko stóp procentowych  

Emitent posiada zobowiązania kredytowe, co powoduje, że jest on narażony na negatywny wpływ 

możliwego wzrostu oprocentowania i związanych z tym kosztów odsetkowych w poszczególnych okresach 

sprawozdawczych, co przekłada się bezpośrednio na wynik finansowy. Na dzień 30.09.2013 r. 

zobowiązania kredytowe Emitenta wynosiły 452.608,14 zł. W celu zmniejszenia poziomu tego ryzyka 

Emitent planuje systematyczne zmniejszanie poziomu zadłużenia poprzez przedterminową spłatę części 

kredytu z wypracowanych środków. Emitent dokonuje również okresowego przeglądu ofert na rynku 

kredytów obrotowych i inwestycyjnych celem wyboru oferty najbardziej korzystnej z możliwością zmiany 

banku finansującego. 

1.3. Ryzyko konkurencji 

Pomimo, że Emitent nie posiada istotnych źródeł przewag konkurencyjnych w obszarze swojej działalności, 

jego atutami są wieloletnie doświadczenie, wypracowane technologie pozwalające produkować wyroby o 

wysokiej jakości wykonania, realizując pełny proces produkcyjny przy wykorzystaniu własnych zasobów, 

wysoko wykwalifikowana kadra oraz wypracowane przez wiele lat zaufanie klientów. Emitent dz iała jednak 

w otoczeniu rynkowym, na którym funkcjonują podmioty oferujące podobne produkty. Istnieje ryzyko, iż 

konkurencja mająca trudności ze zbytem własnych produktów o niższej jakości będzie konkurowała na 

poziomie cen sprzedaży. W celu ograniczenia tego ryzyka Emitent utrzymuje kontakty ze sprawdzonymi i 

stałymi odbiorcami, którzy przekonani są do jakości oferowanych produktów. Ponadto Emitent uczestniczy 

w targach krajowych z atestowanymi i certyfikowanymi produktami. Zdaniem Emitenta istnieje niewielkie 

ryzyko konkurencji, zwłaszcza w skali regionu (nie występują podobne do Emitenta zakłady produkcyjne o 

tak szerokim zakresie działalności i asortymencie ; działają natomiast mniejsze spółki lub takie, które 

specjalizują się tylko w wybranym asortymencie, oferujące wyroby w konkurencyjnych cenach, lecz jest ich 

stosunkowo niewielka liczba).  

1.4. Ryzyko prawne 

W związku z obecnością Emitenta na rynku kapitałowym i prowadzoną przez niego działalnością w formie 

spółki akcyjnej, w stosunku do Emitenta znajdują zastosowanie między innymi następujące przepisy:  
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 KSH,  

 Ustawa o rachunkowości,  

 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych,  

 Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi,  

 Ustawa o ofercie publicznej,  

 Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym,  

 Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu oraz inne przepisy obowiązujące spółki notowane na  rynku 

NewConnect.  

W zakresie problematyki, z jaką wiąże się także działalność Emitenta, możliwe jest z kolei pojawienie się 

nowych przepisów, ograniczeń lub interpretacji dotychczasowych przepisów. Wszelkie tego typu zmiany 

niosą za sobą ryzyko negatywnego wpływu na działalność i plany rozwojowe Emitenta.  

Minimalizowanie tego ryzyka Emitent uzyskuje poprzez bieżące śledzenie zapowiadanych zmian 

przepisów, udział w kursach i szkoleniach wyznaczonych pracowników. Ponadto ryzyko to zmniejszane jest 

w wyniku zawartych umów z kancelarią prawną i biurem obsługi finansowej. 

1.5. Ryzyko kursowe 

Emitent posiada kontrakty handlowe zawierane z dostawcami i odbiorcami mającymi swe siedziby poza 

granicami kraju, z którymi rozliczenia handlowe prowadzone są w walucie EUR. W pierwszym półroczu br. 

koszty poniesione w walucie wynosiły 0,2% całkowitych poniesionych kosztów, a przychody stanowiły  

12,1% całkowitych przychodów uzyskanych przez Emitenta. Występuje w związku z tym ryzyko kursowe 

głównie z tytułu uzyskiwanych wpływów w walucie. W celu zminimalizowania tego ryzyka Emitent ustala 

wysokość marż handlowych na poziomach, które pozwalają niwelować ewentualne różnice. Dodatkowo 

Emitent stara się o skrócenie terminów płatności po stronie odbiorców zagranicznych, co umożliwia 

wcześniejsze uzyskanie środków i dogodne negocjowanie  płatności na rzecz dostawców. Emitent rozważa 

również możliwość ograniczenia tego ryzyka poprzez zastosowanie bankowych produktów o niskim 

poziomie ryzyka (np. transakcji z terminowym kursem wymiany) zabezpieczających zarządzanie ryzykiem 

finansowym. Obecnie Emitent stosuje tzw. kurs negocjowany: przy przelewach powyżej 10.000 EUR 

spółka każdorazowo negocjuje kurs wymiany waluty z bankiem. 

1.6. Ryzyko wahań koniunktury   

Podstawowym obszarem działalności operacyjnej Emitenta jest rynek części samochodowych i detali do 

maszyn rolniczych. Jednym z rodzajów ryzyka, na jakie narażony jest Emitent w tym segmencie 

działalności jest dekoniunktura na rynku motoryzacyjnym i w branży producentów maszyn rolniczych, co 

będzie miało wpływ na konieczność obniżenia poziomu marży do poziomu czyniącego tę działalność nisko 

opłacalną. Silne wahania koniunktury na obu tych rynkach mogą spowodować przejściowe kłopoty z 

utrzymaniem odpowiedniego poziomu marży. Działania zabezpieczające przed tym ryzykiem podjęte przez 

Emitenta to m.in. dążenie do poszerzenia oferty produktów oraz umocnienie pozycji na rynku dające 

dostęp do korzystniejszych cen od dostawców. 
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2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta  

2.1. Ryzyko związane z przewidywaną zmiennością wyniku finansowego  

Przyszłe wyniki finansowe Emitenta będą uzależnione od wielkości sprzedaży jak również, z uwagi na 

posiadane kontakty handlowe z dostawcami i odbiorcami zagranicznymi, w części od kształtowania  się 

kursów walut. Wahania kursów walut jako  nieodzowny składnik każdego rynku wpływać będą na zmiany 

wartości aktywów i pasywów Emitenta. Przekładać będzie się to wprost na prognozowany i osiągany wynik 

finansowy. Z tego też względu prognozowanie przyszłych wyników finansowych, jak również prezentacja 

poszczególnych wartości w sprawozdaniach finansowych Emitenta, są obarczone ryzykiem. Potencjalni 

inwestorzy winni w swoich decyzjach inwestycyjnych uwzględniać możliwość wystąpienia dużej zmienności 

wyniku finansowego. 

W celu ograniczenia tego ryzyka Emitent dokonał niezbędnych inwestycji w systemy komunikacyjne i 

informatyczne pozwalające na bieżąco monitorować stany magazynowe i produkcję w odniesieniu do 

możliwości sprzedażowych. Emitent aktywnie współpracuje również z bankami w celu dostosowania i 

usprawnienia rozliczeń walutowych w zawieranych kontraktach handlowych. Emitent stara się również 

zawierać umowy długoterminowe ze stałymi dostawcami i odbiorcami przy założeniu maksymalnego 

skrócenia czasu rozliczenia zawieranych transakcji, jak również z zachowaniem możliwości negocjacji 

ostatecznych cen w trakcie realizacji kontraktu.  

2.2. Ryzyko płynności finansowej  

Analiza wskaźników ekonomicznych, finansowych oraz przepływów pieniężnych za 9 miesięcy roku 

obrotowego 2013 wskazuje, że Emitent znajduje się w dobrej sytuacji finansowej. Stąd ryzyko zachwiania 

bądź utraty płynności finansowej w najbliższej perspektywie czasowej jest niewielkie. W celu dodatkowej 

poprawy płynności finansowej Emitent korzysta z usługi faktoringu. 

2.3. Ryzyko związane z rozwojem i wdrażaniem nowych produktów oraz zmian technologicznych  

Przebiegający w sposób dynamiczny rozwój małych przedsiębiorstw, do których zaliczyć należy Emitenta 

oraz zachodzące w jego otoczeniu zmiany wymuszają konieczność wprowadzenia nowych produktów 

dopasowanych do bieżących zapotrzebowań obowiązujących w tym segmencie rynku, co niejednokrotnie 

wiąże się z koniecznością przeprowadzenia inwestycji w celu dopasowania linii produkcyjnych . Istnieje 

ryzyko, że decyzje dotyczące wprowadzenia nowych produktów do oferty Emitenta zostaną podjęte w 

oparciu o błędne przesłanki i Emitent nie osiągnie zakładanej stopy zwrotu na tym produkcie. W celu 

uniknięcia tego ryzyka Emitent dokonuje gruntownego rozpoznania rynku przed podjęciem decyzji o 

rozszerzeniu gamy produktów, a poprzez elastyczną politykę dopasowaną do aktualnych zapotrzebowań 

rynkowych stara się uniknąć tego ryzyka. Emitent śledzi aktualne tendencje rynkowe i jest na bieżąco z 

nowymi technologiami, mając świadomość, że jest to czynnik kluczowy w dążeniu do uzyskania przewagi 

wśród konkurencji. Jako potwierdzenie bieżącego monitoringu w branży może służyć fakt uzyskania dotacji 

z UE na zakup nowoczesnych maszyn do ob róbki mechanicznej.  

2.4. Ryzyko uzależnienia od jednego odbiorcy lub dostawcy  

Emitent prowadzi działalność produkcyjną opartą na surowcach i materiałach dostarczanych przez 

podmioty zewnętrzne. W związku z tym wystąpić może typowy czynnik ryzyka dla podmiotów 

produkcyjnych jakim jest uzależnienie podmiotu od jednego dostawcy surowców i materiałów. Jednak 
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Emitent nie widzi zagrożenia związanego z uzależnieniem od jednego dostawcy w zakresie dostaw 

materiałów do produkcji. Najbardziej strategicznym materiałem dla Spółki jest stal. Spółka wypracowała 

stałe kontakty handlowe z 4 dostawcami tego surowca. Jest to materiał ogólnie dostępny na runku d latego 

też zdaniem Emitenta ryzyko utraty źródła dostaw podstawowego surowca do produkcji jest minimalne. 

Ryzykiem typowym dla małych i średnich producentów wszelkich dóbr jest uzależnienie sprzedaży 

produktów gotowych od jednego odbiorcy. Emitent nie widzi na dzień dzisiejszy zagrożeń związanych z 

uzależnieniem wielkości sprzedaży od jednego odbiorcy. Obrót z największym kontrahentem wg danych za 

rok obrotowy 2012 stanowił około 25% przychodów ogółem. Przemawia za tym również fakt, że 80% 

przychodów ze sprzedaży produktów własnych Emitenta pochodzi od 11 klientów. Emitent posiada 

rozproszoną bazę klientów i partnerów handlowych. Dlatego też zdaniem Emitenta nie ma ryzyka 

uzależnienia od jednego z nich. 

2.5. Ryzyko utraty kluczowych pracowników 

W związku z dużym bezrobociem w województwie warmińsko -mazurskim, w którym siedzibę posiada 

Emitent, ryzyko utraty pracowników jest niewielkie. Nie oznacza to jednak braku dbałości o utrzymanie 

kluczowej dla Spółki kadry pracowniczej (co realizowane jest m.in. poprzez wdrożony system 

motywacyjny).  

Z uwagi na wzrastające w kraju zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników technicznych istnieje 

ryzyko, iż dotychczasowi pracownicy zostaną przejęci przez podmioty konkurencyjne. W celu zatrzymania 

istotnych dla przedsiębiorstwa pracowników konieczne może się okazać podniesienie poziomu 

wynagrodzeń, co spowoduje wzrost kosztów działalności Emitenta. Przy niezmienionym poziomie 

przychodów ze sprzedaży będzie to skutkowało pogorszeniem sytuacji finansowej Emitenta. W wypadku 

rozwoju skali działalności problemem może być także pozyskanie nowych pracowników. W  celu 

wyeliminowania tego ryzyka Emitent opracuje zasady motywacji płacowej dla pracowników zakładające 

uzależnienie wysokości wynagrodzenia od efektów ekonomicznych ich pracy, a jednocześnie motywujące 

do dalszej pracy na rzecz Spółki. Ponadto Spółka jest w stałym kontakcie z Urzędem Pracy w Iławie. 

2.6.  Ryzyko związane ze strategią rozwoju działalności Emitenta obejmującej akwizycje  

Emitent planuje rozwój swojej działalności poprzez przejęcia konkurencyjnych podmiotów lub połączenia z 

takimi spółkami. Rozwój Emitenta poprzez akwizycje ma na celu zwiększenie konkurencyjności, wzrost 

udziału w rynku, a także wejście w nowe segmenty rynku.  

Wszelkie działania związane z wydatkowaniem środków pieniężnych pozyskanych z emisji mają na celu 

zwiększenie dynamiki wzrostu Emitenta. Emitent dostrzega istotne korzyści realizacji przejęć, zwłaszcza w 

kontekście szybkiego rozwoju w krótkim czasie. Niemniej alternatywnym rozwiązaniem, jakie bierze pod 

uwagę Emitent, jest rozwój organiczny, w przypadku niepowodzenia negoc jacji w sprawie przejęć. 

W związku z możliwymi przejęciami lub w przypadku ich zakończenia sukcesem, Emitent dostrzega pewne 

związane z tym ryzyka, które mogą wystąpić: 

a) Ryzyko niedojścia planowanego przejęcia do skutku – należy wziąć pod uwagę, że w przypadku 

prowadzenia negocjacji z podmiotem, który pod względem profilu działalności będzie w ocenie 

Emitenta spełniał wszystkie warunki przejęcia, może wystąpić brak zgody akcjonariuszy lub 
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wspólników przejmowanej spółki na oddanie pełnej kontroli nad spółką. Wówczas w przypadku 

przejęcia Emitent byłby narażony na ryzyko braku kontroli nad spółką przejmowaną.  

b) Ryzyko niedoszacowania ryzyk w procesie przejęcia – w celu przejęcia innej spółki Emitent 

przygotowuje się na podstawie przeprowadzonych ocen i analiz dotyczących działalności 

przejmowanego podmiotu, co ma prowadzić do minimalizacji ryzyka związanego z nietrafną 

inwestycją. Niemniej ze względu na złożoność procesu przejęcia oraz brak możliwość w pełni 

oceny ryzyk Emitent nie może nie brać pod uwagę, na skutek sfinalizowania transakcji, ryzyka 

wyższych kosztów procesu przejęcia. 

c) Ryzyko nie wystąpienia lub opóźnionego wystąpienia efektów synergii – Emitent planuje 

przeprowadzenie przejęcia podmiotów, których działalność wpisuje się w strategię rozwoju 

Emitenta. Niemniej z uwagi na fakt, że wraz z przejęciem związanych jest wiele czynników 

mających wpływ na efekty tego procesu, Emitent nie może wykluczyć ryzyka związanego z 

niewystąpieniem lub opóźnionym w czasie wystąpieniem efektów synergii. 

Emitent, w celu zminimalizowania powyższych ryzyk, przed realizacją transakcji przeprowadza badanie 

due diligence w obszarze prawnym i finansowym. Pomimo dokładanych starań mogą jednakże wystąpić 

zdarzenia, które nie są przewidywalne, lub pierwotne oszacowania i oczekiwania co do efektów połączenia 

mogą się zrealizować w części lub nie zrealizować zupełnie, a w efekcie spodziewane korzyści z akwizycji 

mogą mieć skutek odwrotny do oczekiwanego i negatywnie wpływać na wyniki Emitenta . 

2.7. Ryzyko związane z pokryciem finansowym potrzeb inwestycyjnych  

Strategia rozwoju przyjęta przez Emitenta zakłada zwiększenie mocy produkcyjnych i uruchomienie 

produkcji nowych wyrobów, co wymagać będzie od Emitenta poniesienia znacznych nakładów 

finansowych. 

Istnieje ryzyko, że Spółka nie pozyska wystarczających środków finansowych na realizację tych celów. W 

związku z tym mogą one być zrealizowane w dłuższej perspektywie czasowej, co skutkować może 

nieosiągnięciem przez Emitenta zakładanego tempo wzrostu. 

3. Czynniki ryzyka związane z akcjami Emitenta 

3.1. Ryzyko niedojścia Publicznej Oferty do skutku  

Emisja Akcji serii C nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy: 

 do dnia zamknięcia subskrypcji w terminach określonych w Memorandum nie zostanie objęta zapisem i 

należycie opłacona przynajmniej jedna Akcja serii C, lub 

 Zarząd Emitenta w terminie  6 miesięcy od daty powzięcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki nie zgłosi do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższonego 

kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii C, lub  

 uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego odmawiające zarejestrowania podwyższenia 

kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii C. 

Wobec powyższego istnieje ryzyko, iż inwestorzy nie nabędą Akcji serii C, a środki finansowe 

przeznaczone na objęcie akcji będą czasowo zamrożone , natomiast ich zwrot będzie następował bez 

jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. 
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Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego, wynikającego z emisji Akcji serii C uzależniona jest także 

od złożenia przez Zarząd w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału 

zakładowego oraz postanowienia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego , określającego wysokość 

podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie ilości Akcji serii C objętych prawidłowymi zapisami. 

Oświadczenie to, złożone zgodnie z art. 310 KSH, w związku z art. 431 § 7 KSH, powinno określić 

wysokość kapitału zakładowego po zakończeniu publicznej subskrypcji w granicach określonych w uchwale 

o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii C. Niezłożenie powyższego oświadczenia 

przez Zarząd spowodowałoby niemożność rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 

Akcji serii C i tym samym niedojście emisji Akcji serii C do skutku.  

Zarząd Emitenta, oświadcza, że wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 

Akcji serii C zostanie złożony do sądu niezwłocznie  po przydziale Akcji Spółki i po otrzymaniu wszystkich 

niezbędnych dokumentów od podmiotów przyjmujących zapisy na akcje.  

3.2. Ryzyko związane z powództwem o uchylenie  bądź o stwierdzenie nieważności uchwały o 

podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii C 

Zgodnie z art. 422 KSH uchwała walnego  zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź  dobrymi obyczajami i 

godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze 

wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa 

przysługuje Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów, a także 

akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania 

sprzeciwu, akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału na walnym zgromadzeniu oraz 

akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania 

walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. Termin do 

wniesienia takiego powództwa w spółce publicznej wynosi miesiąc od dnia otrz ymania wiadomości o 

uchwale, nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały.  

Ponadto, zgodnie z art. 425 KSH, możliwe jest zaskarżenie przez te same osoby uchwały walnego 

zgromadzenia sprzecznej z ustawą w drodze wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie 

nieważności takiej uchwały. Termin do wniesienia takiego powództwa w spółce publicznej wynosi 

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

Spółka podjęła wszelkie wymagane czynności mające na celu zapewnienie zgodności uchwały o 

podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii C z przepisami prawnymi, Statutem, 

dobrymi obyczajami i interesem Spółki.  

Zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. Sąd rejestrowy 

może jednakże zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy.  

Zgodnie z art. 56 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy uchwała walnego 

zgromadzenia o podwyższeniu tego kapitału została uchylona albo stwierdzono jej nieważność, a akcje 

wyemitowane w wyniku podwyższenia zostały uprzednio objęte tym samym kodem razem z innymi akcjami 

tej spółki, w depozycie papierów wartościowych przeprowadzana jest redukcja wartości nominalnej 

wszystkich akcji oznaczonych tym kodem. Jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie redukcji, o której mowa 

powyżej, w depozycie papierów wartościowych przeprowadzana jest redukcja ogólnej liczby akcji 

oznaczonych danym kodem. Na podstawie zawiadomienia o przeprowadzeniu redukcji złożonego przez 

Krajowy Depozyt właściwy sąd rejestrowy dokonuje odpowiedniej zmiany w rejestrze przedsiębiorców, a 
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następnie wzywa spółkę do dostosowania w określonym terminie brzmienia statutu do zmienionego stanu 

prawnego.  

Spółka publiczna jest obowiązana do zwrotu akcjonariuszom środków uzyskanych w wyniku emisji akcji, 

które są zapisane na rachunkach akcjonariuszy w wartości środków zwracanych przez emitenta jest 

wyznaczony odpowiednio stosunkiem zredukowanej wartości nominalnej akcji zapisanych na ic h 

rachunkach papierów wartościowych do wartości nominalnej wszystkich akcji będących przedmiotem 

redukcji albo stosunkiem liczby akcji zapisanych na ich rachunkach papierów wartościowych, które zostały 

objęte redukcją, do łącznej liczby zredukowanych akcji. 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta do daty sporządzenia Memorandum  Informacyjnego nie zostało 

złożone przeciwko Spółce w tej sprawie żadne powództwo. Spółka nie może jednak zapewnić, że nie 

zostały lub nie zostaną wytoczone powództwa, o których mowa powyżej.  

3.3. Ryzyko wynikające z odstąpienia lub zawieszenia Oferty Publicznej  

Pomimo iż decyzje dotyczące inwestowania w Akcje serii C Emitenta mogły zostać podjęte do dnia 4 

listopada 2013 r. tj. ostatniego dnia sesyjnego, w którym można było nabyć na GPW akcje Spółki z 

przysługującym prawem poboru do objęcia Akcji serii C, do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na 

Akcję zwykłe na okaziciela serii C Spółki oferowanych w ramach prawa poboru dla dotychczasowych 

akcjonariuszy Emitent może odstąpić od Publicznej Oferty jedynie z ważnych powodów, do których należy 

zaliczyć w szczególności: 

 nagłą zmianę w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, regionu świata, której nie można było 

przewidzieć przed rozpoczęciem oferty, a która miałaby lub mogła mieć istotny negatywny wpływ na 

przebieg oferty, działalność Emitenta lub naruszałaby interes inwestorów, 

 nagłą zmianę w otoczeniu gospodarczym lub prawnym Emitenta, której nie można było przewidzieć 

przed rozpoczęciem oferty, a która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność 

operacyjną Emitenta lub wpływała na bezpieczeństwo interesów inwestorów,  

 nagłą zmianę w sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Emitenta, która miałaby lub mogłaby 

mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, a której nie można było przewidzieć przed 

rozpoczęciem oferty, 

 wystąpienie innych nieprzewidzianych okoliczności powodujących, iż przeprowadzenie oferty i 

przydzielenie Akcji Oferowanych byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla interesu Emitenta jak i wpływała 

na bezpieczeństwo interesów inwestorów. 

Po rozpoczęciu Oferty Publicznej 3.600.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta,  oferowanych w 

ramach Prawa Poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Emitent może zawiesić Ofertę Publiczną, tylko 

w sytuacjach nadzwyczajnych, niezależnych od Spółki, jeżeli jej przeprowadzenie mogłoby stanowić 

zagrożenie dla interesu Emitenta lub inwestora lub byłoby niemożliwe. 

Emitent zwraca uwagę, że w przypadku odstąpienia lub zawieszenia oferty dokonane przez inwestorów 

wpłaty na akcje zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.  

3.4. Ryzyko związane z utrudnieniem w zbyciu / nabyciu oraz niewykonaniem praw poboru  

Emitent pragnie zwrócić uwagę Inwestorom, iż po okresie notowań Praw Poboru Akcji serii C istnieje 

ryzyko znacznego utrudnienia w ich zbyciu, jak również w nabyciu. Inwestor nie ma możliwości sprzedaży / 
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kupna praw poboru na rynku NewConnect prowadzonym jako ASO przez GPW. Jedynym dopuszczalnym 

sposobem na sprzedaż / nabycie Praw Poboru jest umowa cywilnoprawna. Należy mieć jednak na uwadze 

§ 134 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, zgodnie z którym po złożeniu przez uprawnionego 

zapisu na akcje uczestnik, który przyjął ten zapis dokonuje blokady wykonanych jednostkowych praw 

poboru na rachunek papierów wartościowych uprawnionego albo na właściwym dla niego rachunku 

zbiorczym, ewentualnie na koncie pomocniczym prowadzonym do tego rachunku, a następnie dostarcza 

do Krajowego Depozytu instrukcję dotyczącą zmiany ich statusu na blokowanie pod  wykonanie. W 

przypadku nie objęcia Akcji serii C w ramach wykonania Praw Poboru lub braku podmiotu 

zainteresowanego nabyciem praw poza GPW, Inwestor posiadający Prawa Poboru do momentu 

wygaśnięcia możliwości wykonania Prawa Poboru powinien liczyć się z możliwością utraty  

zainwestowanych środków.  

3.5. Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Oferowane Akcje  

W przypadku nabywania Oferowanych Akcji lub Praw do Akcji serii C, które są przedmiotem oferty 

publicznej należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania w akcje lub prawa do 

akcji na rynku NewConnect prowadzonym jako ASO przez GPW w Warszawie S.A. jest nieporównywalnie 

większe, niż ryzyko towarzyszące inwestycjom w instrumenty bezpieczne takie jak bony skarbowe czy 

obligację skarbu państwa. Ceny instrumentów notowanych na rynku NewConnect prowadzonym jako ASO 

przez GPW w Warszawie S.A. mogą podlegać znacznym wahaniom, w zależności od kształtowania się 

relacji popytu i podaży. Wpływ na tę  relację ma m.in. sytuacja ekonomiczno-finansowa Emitenta, panująca 

koniunktura na rynku kapitałowym, wysokość stóp procentowych. 

Istnieje ryzyko, że Inwestor posiadający instrumenty finansowe Emitenta, w tym będące przedmiotem 

Oferty Publicznej Akcje zwykłe na okaziciela serii C lub Prawa do Akcji serii C nie będzie mógł ich zbyć w 

dowolnym terminie, w ilości przez siebie zakładanej i po satysfakcjonującej cenie. Istnieje ryzyko 

poniesienia ewentualnych strat, wynikających ze sprzedaży instrumentów finansowych Emitenta po cenie 

niższej niż wynosiła cena ich nabycia. 

3.6. Ryzyko odmowy wprowadzenia Praw poboru Akcji serii C, Praw do Akcji serii C, oraz Akcji serii 

C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu  

Wprowadzenie Praw Poboru Akcji serii C, Praw do Akcji serii C oraz Akcji serii C do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu odbywa się na wniosek Emitenta. Prawa poboru Akcji serii C, Prawa do 

Akcji serii C oraz Akcje serii C objęte zostaną jednym wnioskiem o wprowadzenie ich do obrotu, natomiast 

samo wprowadzenie Praw do Akcji serii C i Akcji serii C będzie miało miejsce po spełnieniu odpowiednich 

warunków, wskazanych w Uchwale Zarządu GPW. Zgodnie z § 5 Regulaminem ASO Organizator 

Alternatywnego Systemu Obrotu obowiązany jest podjąć uchwałę o wprowadzeniu albo o odmowie 

wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie w terminie 10 dni roboczych 

od dnia złożenia przez ich emitenta właściwego wniosku. W przypadku gdy złożony wniosek lub załączone 

do niego dokumenty są niekompletne lub konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji, oświadczeń 

lub dokumentów, bieg terminu do podjęcia uchwały, o której mowa powyżej, rozpoczyna się od dnia 

uzupełnienia wniosku lub przekazania Organizatorowi Alternatywnego Systemu wymaganych informacji, 

oświadczeń lub dokumentów. Organizator Alternatywnego Systemu w porozumieniu z emitentem może 

określić inny termin wprowadzenia danych instrumentów finansowych do obrotu.  Nie jest możliwe pełne 

wykluczenie ryzyka z tym związanego, niemniej na dzień opublikowania Memorandum w opinii Emitenta 
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warunki wprowadzenia instrumentów finansowych na rynek NewConnect organizowany jako alternatywny 

system obrotu są spełnione. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu ASO wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie mogą być 

instrumenty finansowe, o ile: 

 został sporządzony odpowiedni publiczny dokument informacyjny, chyba że sporządzenie tego 

dokumentu nie jest wymagane, z zastrzeżeniem ust. 2,    

 zbywalność tych instrumentów nie jest ograniczona,  

 w stosunku do emitenta tych instrumentów nie toczy się postępowanie  upadłościowe lub likwidacyjne, 

 wartość nominalna akcji wynosi co najmniej 0,10 zł, w przypadku wprowadzania do obrotu praw do akcji 

lub praw poboru akcji, wymóg ten stosuje się odpowiednio do akcji, które powstaną z przekształcenia 

tych praw do akcji oraz do akcji obejmowanych w wykonaniu tych praw poboru. Powyższego wymogu 

nie stosuje się do akcji, praw do akcji lub praw poboru akcji emitenta, którego inne akcje lub prawa do 

akcji zostały wcześniej wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu bez koniecznoś ci spełnienia 

tego wymogu. Organizator Alternatywnego Systemu może odstąpić od stosowania powyższego 

wymogu, o ile uzna, że nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników.  

W przypadku nie wprowadzenia Akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect, 

Akcjonariusz Spółki nie będzie mógł zbyć obję tych Akcji serii C Emitenta w obrocie giełdowym. Zbycie Akcji 

będzie możliwe wyłącznie w drodze transakcji na rynku niepublicznym, bądź w drodze umów 

cywilnoprawnych. 

Memorandum Informacyjne zostało sporządzone w związku z publiczną ofertą 3.600.000 Akcji zwykłych na 

okaziciela serii C Emitenta, oferowanych w ramach Prawa Poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.  

3.7. Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na Akcje serii C 

Należy podkreślić, że wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu 

na Akcje serii C ponosi osoba dokonująca zapisu. Ponadto, niedokonanie wpłaty w określonym terminie 

skutkuje nieważnością zapisu.  

3.8. Ryzyko związane z notowaniem oraz nabywaniem Praw do Akcji serii C 

Charakter obrotu PDA rodzi ryzyko, iż w sytuacji niedojścia do skutku emisji Akcji serii C, posiadacz Praw 

do Akcji otrzyma jedynie zwrot środków w wysokości iloczynu liczby Praw do Akcji znajdujących się na 

rachunku inwestora oraz ceny emisyjnej Akcji serii C. Dla inwestorów, którzy nabędą PDA w alternatywnym 

systemie obrotu na rynku NewConnect, może oznaczać to poniesienie straty w sytuacji, gdy cena, jaką 

zapłacą oni na rynku wtórnym za PDA będzie wyższa od  ceny emisyjnej Akcji serii C.  

3.9. Ryzyko związane z nie przestrzeganiem zasad i przepisów obowiązujących w alternatywnym 

systemie obrotu 

Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy wymaga tego 

bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, firma 

inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu, na żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie 

instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie 

obrotu wskazanymi instrumentami na okres nie dłuższy niż 10 dni. Ponadto zgodnie z art. 78 ust. 3  Ustawy 



 

 
17 

o obrocie w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w 

okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego 

systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub 

naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, firma inwestycyjna organizująca alternatywny 

system obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Na 

żądanie Komisji, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu wyklucza z obrotu wskazane 

przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu 

funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym 

alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów. Żądania, o którym mowa 

powyżej, powinny wskazywać szczegółowe przyczyny, które je uzasadniają. Komisja podaje niezwłocznie 

do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu z żądaniem, o którym mowa powyżej. 

3.10. Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu instrumentami finansowymi w ASO  

Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu, na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego 

Systemu Obrotu, może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta na okres nie dłuższy niż trzy 

miesiące, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 17c ust. 5:  

1. na wniosek Emitenta, 

2. jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo  obrotu lub interes jego uczestników. 

Na podstawie § 11 ust. 2 Organizator ASO w przypadkach określonych przepisami prawa zawiesza obrót 

instrumentami finansowymi Emitenta na okres nie dłuższy niż miesiąc. 

Na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu ASO, przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów 

finansowych z obrotu Organizator ASO może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Do terminu 

zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 1 Regulaminu ASO. 

Zgodnie z § 17c ust. 1 Regulaminu ASO, jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów 

obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki 

określone w rozdziale V Regulaminu ASO, w szczególności obowiązki określone w § 15a, § 15b oraz § 17 - 

17b, Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia 

lub uchybienia: 

1. upomnieć Emitenta, 

2. nałożyć na Emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 PLN. 

Zgodnie z § 17c ust. 2 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu podejmując decyzję o 

nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie 

dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w 

przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub 

informacji w trybie i na warunkach obowiązujących alternatywnym systemie obrotu.    

Zgodnie z § 17 ust. 3 Regulaminu ASO, w przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub 

pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym 

systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w Regulaminie ASO, lub 
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też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 17 ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator 

Alternatywnego może: 

1. nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie 

ust. 1 pkt. 2 nie może przekraczać 50.000 zł,  

2. zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie,  

3. wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie. 

Do terminu zawieszenia, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2, nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 1.   

Zgodnie z § 18 ust. 7 pkt. 1 i 3 Regulaminu ASO, w p rzypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy 

z Autoryzowanym Doradcą, zawieszenia prawa do jego działania lub jego skreślania z listy 

autoryzowanych doradców, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta, 

jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes uczestników obrotu w Alternatywnym 

Systemie Obrotu.  

Ponadto zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami 

finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego 

funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym 

alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, firma 

inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na 

okres nie dłuższy niż miesiąc. 

3.11. Ryzyko związane z wykluczeniem instrumentów finansowych z obrotu w ASO  

Na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z 

obrotu: 

1. na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia 

przez Emitenta dodatkowych warunków, 

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

3. wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o upadłość 

Emitenta z powodu braku środków w jego majątku na zaspokojenie kosztów postępowania 

upadłościowego, 

4. wskutek otwarcia likwidacji Emitenta, 

5. wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, 

przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej 

niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.  

Organizator ASO na postawie § 12 ust. 2 Regulaminu ASO wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w 

ASO: 

1. w przypadkach określonych przepisami prawa, 

2. jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 

3. w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,  

4. po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta 

obejmującego likwidację jego majątku lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie 

tej upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. 
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Zgodnie z postanowieniami art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie, Organizator ASO wyklucza z obrotu wskazane 

przez Komisję instrumenty finansowe w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu 

funkcjonowaniu ASO lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w ASO, lub powoduje naruszenie 

interesów inwestorów.  

Zarówno informacje o zawieszeniu, jak i wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu publikowane są 

niezwłocznie na stronie internetowej Organizatora ASO.  

3.12. Ryzyko związane z nieprzestrzeganiem przez Spółkę przepisów prawa  

Na podstawie art. 10 ust. 5 Ustawy o ofercie, emitent jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia: 

 przydziału papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej,  

 wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu papierów wartościowych, 

do przekazania zawiadomienia do Komisji o wprowadzeniu papierów wartościowych celem dokonania 

wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy o ofercie. W przypadku, gdy Emitent nie 

wykonuje albo wykonuje nienależycie wskazany obowiązek, Komisja może nałożyć karę pieniężną do 

wysokości 100.000,00 PLN.  

Spółki notowane na rynku NewConnect są spółkami publicznymi. Komisja Nadzoru Finansowego może 

nałożyć na spółkę publiczną kary administracyjne, w tym kary pieniężne, za niewykonanie obowiązków 

wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie 

Publicznej i Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi. 

Zgodnie z art. 96 Ustawy o Ofercie Publicznej w sytuacji gdy spółka publ iczna nie dopełnia obowiązków 

wymaganych prawem, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z tej ustawy, Komisja 

Nadzoru Finansowego może nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na 

który kara jest nakładana, karę pieniężną do wysokości 1.000.000,00 PLN.  

Zgodnie z art. 176 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdy emitent nie wykonuje 

albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 157 i art. 158 tej Ustawy lub wynikające z 

przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5 tej Ustawy, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć 

na niego karę pieniężną do wysokości 1.000.000,00 PLN.  

Nie jest możliwe wykluczenie ryzyka związanego z powyższym w przypadku Emitenta. Emitent oświadcza, 

że zamierza przeciwdziałać takim sytuacjom i będzie starał się wywiązywać z wszystkich obowiązków 

wynikających z w/w ustaw.  

3.13. Ryzyko wahań cen akcji oraz niedostateczna płynność obrotu  

Akcje Emitenta są obecnie przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

Ceny papierów wartościowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu mogą podlegać znaczącym 

wahaniom, uzależnionym od kształtowania się relacji popytu i podaży. Relacja popytu i podaży jest 

pochodną wielu złożonych czynników, w tym w szczególności od niemożliwych do przewidzenia decyzji 

inwestycyjnych które są podejmowane przez poszczególnych inwestorów. Wiele czynników mających 

wpływ na cenę papierów wartościowych, które są notowane na rynku NewConnect prowadzonym jako 
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alternatywny system obrotu przez GPW w Warszawie SA jest niezależnych od działań Emitenta. Wahania 

cen papierów wartościowych notowanych na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system 

obrotu, tak w krótkim, jak i długim terminie jest bardzo trudne do przewidzenia. Jednocześnie papiery 

wartościowe notowane na rynku NewConnect cechują się mniejszą płynnością w stosunku do papierów 

wartościowych notowanych na rynku regulowanym. W związku z powyższym istnieje ryzyko, że posiadacz 

Akcji lub Praw do Akcji Emitenta nie będzie mógł sprzedać ich w wybranych przez siebie terminie lub ilości 

albo po oczekiwanej przez siebie cenie. W skrajnym przypadku istnieje ryzyko poniesienia strat na skutek 

sprzedaży Akcji lub Praw do Akcji po cenie niższej od ceny ich nabycia. Istnieje  również ryzyko, że osoba 

zainteresowana nabyciem papierów wartościowych Emitenta w ram ach transakcji zawartej na rynku 

NewConnect prowadzonym jako ASO przez GPW w Warszawie S.A. może nie mieć możliwości zakupu 

tych papierów w wybranych przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie. Należy 

zauważyć, iż ryzyko inwestowania w papiery wartościowe notowane na rynku NewConnect prowadzonym 

jako ASO jest znacznie większe od ryzyka związanego z inwestycjami na rynku regulowanym, w papiery 

skarbowe czy tez w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. 

3.14. Ryzyko związane z możliwością przedłużenia terminu do zapisywania się na Akcje serii C  

Zgodnie z art. 438 § 1 KSH, termin do zapisywania się na Akcje serii C nie może być dłuższy niż trzy 

miesiące od dnia otwarcia subskrypcji. W przypadku przedłużenia przez Emitenta terminu zakończenia 

przyjmowania zapisów na Akcje serii C, przesunięciu ulegnie również termin przydziału Akcji serii C, w 

konsekwencji czego w późniejszym terminie rozpocznie się obrót na rynku Prawami do Akcji oraz Akcjami 

serii C. Może to spowodować opóźnienie w możliwości rozporządzania przez inwestorów Akcjami serii C, 

albo gotówką, którą wpłacili na Akcje serii C.  

3.15. Ryzyko poniesienia straty przez osoby nabywające Jednostkowe Prawa Poboru  

Papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne okresowo doświadczają istotnych zmian kursu 

notowań i wielkości obrotu, co może wywierać istotny negatywny wpływ na kurs notowań Jednostkowych 

Praw Poboru, Praw do Akcji i Akcji. W szczególności, ponieważ kurs notowań Jednostkowych Praw Poboru 

jest w znacznym stopniu powiązany z kursem notowań Akcji, wszelka zmienność kursu notowań Akcji 

może skutkować także zmiennością kursu notowań Jednostkowych Praw Poboru. Na dzień opublikowania 

Memorandum Informacyjnego nie przewiduje się prowadzenia działań stabilizacyjnych w odniesieniu do 

Jednostkowych Praw Poboru, Praw do Akcji i Akcji. Inwestorzy nabywający Jednostkowe Prawa Poboru 

powinni się liczyć z ryzykiem straty wynikającym ze zmianami kursu notowań Jednostkowych Praw Poboru 

oraz z ryzykiem odwołania lub zawieszenia Oferty.  

3.16. Ryzyko redukcji Zapisów Dodatkowych  

W przypadku Zapisów Dodatkowych, jeśli łączna liczba Akcji serii C w tych zapisach przekroczy liczbę 

Akcji serii C pozostających do przydziału, zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane. Jeżeli 

przekroczenie to będzie znaczące, stopień redukcji zapisów również będzie znaczący. Środki z tytułu 

redukcji zapisów zostaną zwrócone bez odsetek i odszkodowań.  

3.17. Ryzyko wynikające z uprawnień KNF w zakresie zakazu przeprowadzenia oferty publicznej lub 

jej wstrzymania 

Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie Publicznej w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia 

naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na 
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podstawie tej oferty, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez emitenta, sprzedającego lub inne 

podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecen ie emitenta lub 

sprzedającego albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, Komisja, z 

zastrzeżeniem art. 19, może: 

 nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej 

przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub 

 zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia, lub  

 opublikować, na koszt emitenta lub sprzedającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w 

związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą. 

Ponadto, zgodnie z art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej Komisja może zastosować środki, o k tórych mowa 

w art. 16, także w przypadku gdy z treści dokumentów lub informacji, składanych do Komisji lub 

przekazywanych do wiadomości publicznej, wynika, że: 

 oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywana na podstawie tej 

oferty, lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy 

inwestorów, 

 istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego 

emitenta, 

 działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to 

naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle 

przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta, lub  

 status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych przepisów 

istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną 

mającą istotny wpływ na ich ocenę. 

Nie można całkowicie wykluczyć istnienia tego ryzyka w odniesieniu do Oferty Publicznej objętej niniejszym 

Memorandum Informacyjnym. 
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II. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W 

MEMORANDUM 

1. Emitent 

Nazwa (firma) CSY Spółka Akcyjna 
Kraj: Polska 
Siedziba:  Iława 

Adres:  14-200 Iława, ul. Grunwaldzka 13 
Numer KRS: 0000367655 

NIP:  744-16-67-139 
REGON:  519608547 

Oznaczenie Sądu:  Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Telefon:  + 89 648 21 31 

Fax: + 89 648 23 32 
Poczta elektroniczna:  csy@csy.ilawa.pl 

Strona internetowa:  www.csy.ilawa.pl 

 

Emitent odpowiedzialny jest za wszystkie informacje zawarte w niniejszym Memorandum. W imieniu 

Emitenta działa: 

 Grzegorz Wrona – Prezes Zarządu. 

Osoba działająca w imieniu Emitenta oświadcza, że  zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przy dołożeniu 

należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Memorandum są prawdziwe, rzetelne i 

zgodne ze stanem faktycznym i że w Memorandum nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego 

znaczenie.  

 

 

 

 

 

……………………………………  

Grzegorz Wrona                 

Prezes Zarządu                                
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2. Oferujący 

Nazwa (firma) Dom Maklerski Prospectus Spółka Akcyjna 
Kraj: Polska 
Siedziba:  Łódź  

Adres:  93-521 Łódź, Strycharska 24 lok. 117 
Numer KRS: 0000416713 

NIP:  7272693191 
REGON:  100297422 

Oznaczenie Sądu:  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru 
Sądowego 

Telefon:  +(42) 253 45 02 

Fax: +(42) 207 27 36 
Poczta elektroniczna:  sekretariatdm@dmprospectus.pl 

Strona internetowa:  www.dmprospectus.pl 

 

Oferujący odpowiedzialny jest za informacje zawarte w niniejszym Memorandum Spółki CSY SA w 

Rozdziale III w pkt. 11. W imieniu Oferującego działają: 

 Krzysztof Albrecht – Prezes Zarządu, 

 Monika Ostruszka – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania czynności 

Członka Zarządu,  

 Paweł Walczak – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania czynności 

Członka Zarządu. 

  

Osoby działające w imieniu Oferującego oświadczają, że zgodnie z ich najlepszą wiedzą i przy dołożeniu 

należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Rozdziale III pkt. 11 Memorandum 

Informacyjnym Spółki CSY SA są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że nie pominięto 

niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.  

 

  

 

 

…………………………………… 

 

 

 

…………………………………………  

 

 

 

…………………………………………  

 

Krzysztof Albrecht 

Prezes Zarządu 

Monika Ostruszka 

Członek Rady Nadzorczej 

oddelegowany do czasowego 

wykonywania czynności Członka 

Zarządu 

Paweł Walczak 

Członek Rady Nadzorczej 

oddelegowany do czasowego 

wykonywania czynności Członka 

Zarządu 
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III. DANE O EMISJI 

1. Rodzaj, liczba oraz łączna wartość emitowanych papierów wartościowych z wyszczególnieniem 

rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z papierów 

wartościowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych  

Na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego oferuje się 3.600.000 sztuk Akcji zwykłych na 

okaziciela serii C Spółki CSY S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej 

wartości nominalnej 3.600.000 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych).  

Cena emisyjna Akcji Serii C została ustalona na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Emitenta z dnia 21 października 2013 roku i wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za sztukę. 

Akcje serii C nie są uprzywilejowane. Nie istnieją żadne ograniczenia wynikające ze Statutu co do 

przenoszenia praw z Akcji zwykłych na okaziciela Spółki. Nie zostały zawarte żadne umowy cywilne 

ograniczające przenoszenie instrumentów finansowych. 

Żadnemu z akcjonariuszy nie przysługują uprawnienia osobiste w rozumieniu art. 354 KSH Instrumenty 

finansowe Spółki nie są przedmiotem świadczeń dodatkowych i zabezpieczeń związanych z instrumentami 

finansowymi. 

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 12 Regulaminu ASO przez publiczny dokument informacyjny rozumie m.in. 

Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną. Biorąc pod uwagę zapis w 

regulaminie ASO (§ 3 ust. 3) zgodnie z którym, jeżeli od upływu terminu ważności publicznego dokumentu 

informacyjnego do dnia złożenia wniosku o wprowadzenie do obrotu w alte rnatywnym systemie nie 

upłynęło więcej niż 30 dni, wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie instrumentów finansowych 

objętych tym dokumentem nie wymaga spełnienia warunków określonych w § 3 ust. 2 Regulaminu A SO 

(m.in. sporządzenie dokumentu informacyjnego). Uwzględniając powyższe zapisy Regulaminu ASO, na 

podstawie niniejszego Memorandum do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect 

wprowadzane jest: 

 7.200.000 (słownie: siedem milionów dwieście tysięcy) Praw Poboru akcji serii C,  

 nie więcej niż 3.600.000 (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy) Praw do Akcji serii C, 

 nie więcej niż 3.600.000 (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy) Akcji serii C. 

Akcje serii C zostały opisane w pkt. 4 niniejszego rozdziału Memorandum Informacyjnego.   

W pierwszej kolejności, Emitent zamierza złożyć wniosek o wprowadzenie Jednostkowych Praw Poboru, 

Praw do Akcji serii C oraz Akcji serii C. Po podjęciu uchwały GPW o wprowadzeniu wyżej wymienionych 

papierów wartościowych, Emitent złoży wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań Jednostkowych 

Praw Poboru. Po przydziale Akcji serii C Emitent złoży wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań 

Praw do Akcji serii C, natomiast po zarejestrowaniu przez właściwy Sąd podwyższenia kapitału, Emitent 

złoży wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań Akcji serii C Spółki.   

 Uprzywilejowanie instrumentów finansowych  

Akcje serii C nie są Akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu przepisów art. 351 i art. 353 KSH.  
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 Statutowe ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta 

Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń dotyczących obrotu Akcjami Spółki. Wszystkie Akcje serii 

C są równe w prawach, w szczególności wszystkie Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie 

począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2013, kończący się 

31 grudnia 2013 r.  

 Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów  

Kontrola koncentracji  

Art. 13 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek 

zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i  Konsumentów, jeżeli: 

 łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym, 

poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 1.000.000.000 EUR, lub  

 łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w 

roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 EUR.  

Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio 

uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do 

których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji (art. 16 ust. 1 Ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów). Wartość EUR 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).  

Stosownie do art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia dotyczy 

m.in. zamiaru: (i) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców (ii) przejęcia – poprzez 

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; (iii) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, (iv) nabycie 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 EUR.  

W rozumieniu Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przejęciem kontroli są wszelkie formy 

bezpośredniego lub pośredniego uzyskania uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu 

wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na 

określonego przedsiębiorcę (art. 4 ust. 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).  

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, zgodnie z art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zamiar 

koncentracji: 
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 jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2, nie 

przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających 

zgłoszenie równowartości 10.000.000 EUR;  

 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: (i) instytucja ta nie 

wykonuje prawa z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub (ii) wykonuje te prawa 

wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych 

akcji lub udziałów; 

 polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu 

zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał prawa z tych akcji lub 

udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży; 

 następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający 

przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci 

przedsiębiorcy przejmowanego; 

 przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują: 

 wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy o 

ochronie konkurencji i konsumentów; 

 przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o 

ochronie konkurencji i konsumentów; 

 wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy – w przypadku, 

o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; 

 przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 

ust. 2 pkt 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 

W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch 

przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący. 

Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż 

w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia (art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów). 

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 (art. 97 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów). 
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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 (art. 18, 19, 20 i 22 Ustawy o  ochronie konkurencji i konsumentów). 

Sankcje administracyjne z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów  

Zgodnie z art. 106 ust. 1 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: 

 dopuścił się naruszenia zakazu określonego w art. 6, w zakresie niewyłączonym na podstawie art. 7 i 8, 

lub naruszenia zakazu określonego w art. 9 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; 

 dopuścił się naruszenia art. 81 lub 82 Traktatu WE;  

 dokonał koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;  

 dopuścił się stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24 

Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 

W przypadku gdy przedsiębiorca powstał w wyniku połączenia lub przekształcenia innych przedsiębiorstw, 

obliczając wysokość jego przychodu, uwzględnia się przychód osiągnięty przez tych przedsiębiorców w 

roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary. W przypadku gdy przedsiębiorca nie osiąg nął 

przychodu w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, Prezes Urzędu może ustalić karę 

pieniężną w wysokości dwustukrotności przeciętnego wynagrodzenia. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę  

w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 EUR jeżeli choćby 

nieumyślnie: 

 we wniosku, o którym mowa w art. 23 lub w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 Ustawy o 

ochronie konkurencji i konsumentów, podał nieprawdziwe dane; 

 nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na 

podstawie art. 12 ust. 3, art. 19 ust. 3 lub art. 50 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, bądź 

udzielił nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji; 

 nie współdziała w toku kontroli prowadzonej w ramach postępowania na podstawie art. 105a z 

zastrzeżeniem art. 105d ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę  

w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 EUR za każdy dzień 

zwłoki w wykonaniu decyzji wydanych na podstawie art. 10, art. 12 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 1, art.  

21 ust. 2 i 4, art. 26, art. 28 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 i 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 
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postanowień wydanych na podstawie art. 105g ust. 1 tejże Ustawy lub wyroków sądowych w sprawach z 

zakresu praktyk ograniczających konkurencję, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz 

koncentracji. Karę pieniężną nakłada się, licząc od daty wskazanej w decyzji. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą 

funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną 

w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia jeżeli osoba ta  umyślnie albo 

nieumyślnie: 

 nie wykonała decyzji, postanowień lub wyroków, o których mowa w art. 107 Ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów; 

 nie zgłosiła zamiaru koncentracji, o którym mowa w art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji  

i konsumentów; 

 nie udzieliła informacji lub udzieliła nierzetelnych lub wprowadzających w błąd informacji żądanych 

przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art.  50 Ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może uchylić decyzje o zgodzie na dokonanie 

koncentracji, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za które odpowiedzialni są 

przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają warunków, o których 

mowa w art. 19 ust. 2 i 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku uchylenia decyzji 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów orzeka co do istoty sprawy. Jeżeli jednakże decyzja o 

zgodzie na dokonanie koncentracji została wykonana (tj. koncentracja została już dokonana), a 

przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes Urzędu Ochrony Konk urencji i 

Konsumentów może w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w 

decyzji, nakazać w szczególności: 

 podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji; 

 zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy; 

 zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub 

rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. 

Decyzja powyższa nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania ko ncentracji. 

Powyższa decyzja może zostać wydana także odpowiednio w przypadku niezgłoszenia Prezesowi Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiaru koncentracji oraz w przypadku niewykonania decyzji o 

zakazie koncentracji. 

W przypadku niewykonania decyz ji, o której mowa w art. 21 ust.1 lub 4 Ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać 

podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH. 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 

stwierdzenie nieważności umowy lub podjęcia innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia 

stanu poprzedniego (art. 99 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). 
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Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych o których mowa w art. 106-108 należy uwzględnić 

w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów Ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów, a także uprzednie naruszenia przepisów tejże ustawy (art. 111 Ustawy o ochronie 

konkurencji). 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw  

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

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

koncentracji przedsiębiorców (zwanego dalej Rozporządzeniem w sprawie Koncentracji). 

Rozporządzenie w sprawie Koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. koncentracji o wymiarze 

wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają 

określone progi obrotu towarami i usługami. 

Rozporządzenie w sprawie Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany 

struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji 

Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 

 zawarciu umowy, 

 ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia, lub 

 nabyciu kontrolnego pakietu akcji. 

Zgłoszenia można również dokonać, gdy zainteresowane przedsiębiorstwa przedstawiają Komisji szczerą 

intencję zawarcia umowy lub, w przypadku publicznej oferty przejęcia, gdy podały do publicznej 

wiadomości zamiar wprowadzenia takiej oferty, pod warunkiem, że zamierzona umowa lub oferta 

doprowadziłyby do koncentracji o wymiarze wspólnotowym (art. 4 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie 

Koncentracji). 

Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. 

Zgodnie z art. 1 Rozporządzenia w sprawie Koncentracji koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar 

wspólnotowy w następujących przypadkach: 

 gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 

5.000 mln EUR, oraz 

 gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln EUR,  

chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich 

łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy: 

 łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 

2.500 mln EUR;  
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 w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR;  

 w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, z czego łączny obrót co najmniej 

dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 25 mln EUR oraz 

 łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR;  

chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich 

łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Nie istnieją inne, niż wskazane w punktach powyżej, ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta.  

 Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej oraz Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi  

Obrót papierami wartościowymi Emitenta, jako spółki publicznej, podlega ograniczeniom określonym w:  

 Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity:  

Dz.U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.); 

 Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2010 Nr 211 poz. 1384 z 

późn. zm.); 

 Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. 2005 Nr 183, poz. 1537 

z późn. zm.); 

 Ustawie z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. 2012 Nr 0,  poz. 1149 z 

późn. zm.). 

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi  

Na podstawie art. 159 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi osoby wymienione w art. 156 

ust. 1 pkt 1 li t. a - członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub 

wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w 

stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, w czasie trwania okresu 

zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 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 na rachunek osoby trzeciej innych czynności prawnych, powodujących lub mogących 

powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, w czasie trwania okresu zamkniętego. 

Na podstawie art. 159 ust. 1a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi osoby wymienione w art. 156 

ust. 1 pkt 1 lit. a nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, 

podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, 

na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz 
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innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub 

mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na 

rachunek własny lub osoby trzeciej. 

Przepisów określonych w art. 159 ust. 1 i ust. 1a nie stosuje się do czynności dokonywanych: 

1) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 

lit. a, zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej 

osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne albo 

2) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych 

dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na 

piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo 

3) w wyniku złożenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, zapisu w odpowiedzi na 

ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o 

ofercie publicznej, albo 

4) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, wezwania 

do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, 

albo 

5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo  

6) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów 

emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed 

rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego. 

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 

instrumentami finansowymi 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 

posiada dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport;  

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

lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej 

wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie 

posiada dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport.  
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Zgodnie z postanowieniami art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, 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 oraz temu emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz 

osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych 

dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami 

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

o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. 

Przez osoby blisko związane z osobą, o której mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, rozumie się: 

1) jej małżonka lub osobę pozostającą z nią faktycznie we wspólnym pożyciu; 

2) dzieci pozostające na jej utrzymaniu bądź osoby związane z tą osobą z tytułu przysposobienia, opieki 

lub kurateli; 

3) innych krewnych i powinowatych, którzy pozostają z nią we wspólnym gospodarstwie domowym przez 

okres co najmniej roku; 

4) podmioty: 

a. w których osoba, o której mowa w ust. 1, lub osoba blisko z nią związana, o której mowa w pkt 1-3, 

wchodzi w skład ich organów zarządzających lub nadzorczych, lub w których strukturze 

organizacyjnej pełni funkcje kierownicze i posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących 

tego podmiotu oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego 

rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, lub 

b. które są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez osobę, o której mowa w ust. 1, lub osobę 

blisko z nią związaną, o której mowa w pkt 1-3, lub 

c. z działalności których osoba, o której mowa w ust. 1, lub osoba blisko z nią związana, o której 

mowa w pkt 1-3, czerpią zyski; 

d. których interesy ekonomiczne są równoważne interesom ekonomicznym osoby, o której mowa w 

ust. 1, lub osoby blisko z nią związanej, o której mowa w pkt 1-3. 

Zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Emitent jest obowiązany do 

niezwłocznego udostępniania informacji otrzymanych na podstawie ust. 1, równocześnie spółce 

prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są papiery wartościowe tego emitenta, oraz do 

publicznej wiadomości, w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie. Zgodnie z art. 161a ust. 1 

Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zakazy i wymogi,  o których mowa w art. 156–160, w tym 

wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, mają zastosowanie w przypadkac h 

określonych w art. 39 ust. 4. 
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Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej  

Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, każdy: 

 kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej 

liczby głosów w spółce publicznej albo; 

 kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 

głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 

25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów 

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni 

roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu 

należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. 

Ponadto, zgodnie z postanowieniami art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy o ofercie publicz nej, każdy kogo dotyczy 

zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby 

głosów, również jest zobowiązany dokonać zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ust. 1 Ustawy o 

ofercie. 

Zgodnie z postanowieniami art.  69 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, zawiadomienie powinno zawierać 

informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie.  

Powinno zawierać także informacje o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym 

udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej 

liczbie głosów, 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 powinno zawierać również informacje o podmiotach zależnych od akcjonariusza 

dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki oraz o osobach o których mowa w art. 87 us t. 1 

pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie. 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 z łożenia 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 roboczych od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym 

Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę. Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w 

przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku 

regulowanym w tym samym dniu, zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w sp ółce publicznej, na koniec 

dnia rozliczenia, nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże 

się powstanie tych obowiązków (art. 69 ust. 3 Ustawy o ofercie). 

Wyliczone wyżej obowiązki, zgodnie z brzmieniem art. 87 Ustawy o ofercie publicznej spoczywają również 

na: 

1. podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w tej ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku 

z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki 

publicznej; 

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: (i) 
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inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, (ii) inne 

fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam 

podmiot, 

3. również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 

głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: (i) przez osobę trzecią 

w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w 

ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi; (ii) w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład 

których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi oraz Ustawy o funduszach inwestycyjnych – w zakresie akcji 

wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako 

zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu; (i ii) 

przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie 

uprawnienia do wykonywania prawa głosu; 

4. również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu 

został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie 

wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania;  

5. również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące 

nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu 

lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub 

zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków; 

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

publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 

głosów określonego w tych przepisach. 

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 posiadania akcji spółki 

publicznej przez: (i) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii 

lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli; (ii) osoby 

pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; (iii) mocodawcę lub jego pełnomocnika, nie będącego 

firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności 

zbycia lub nabycia papierów wartościowych; (iv) jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o 

Rachunkowości. 

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

papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może on 

rozporządzać według własnego uznania. 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wskazanych powyżej obowiązków: 

 po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne, 
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 po stronie pełnomocnika, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu 

został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz  ten nie 

wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania – wlicza się liczbę głosów z akcji 

objętych pełnomocnictwem, 

 wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest 

ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. 

Stosownie do art. 90 Ustawy o ofercie publicznej, przepisów rozdziału 4 Ustawy o ofercie publicznej, z 

zastrzeżeniem art. 90 ust. 1a, nie stosuje się w przypadku nabywania akcji przez firmę inwestycyjną, w celu 

realizacji określonych regulaminami, o których mowa w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi, zadań związanych z organizacją rynku regulowanego. 

Zgodnie z art. 90 ust. 1a Ustawy o ofercie publicznej przepisu art. 69 nie stosuje  się w przypadku 

nabywania lub zbywania akcji przez firmę inwestycyjną w celu realizacji zadań o których mowa w art. 90 

ust. 1 Ustawy o ofercie, które łącznie z akcjami już posiadanymi w tym celu uprawniają do wykonania mniej 

niż 10% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, o ile: 

 prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane oraz 

 firma inwestycyjna w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z emitentem o realizację zadań, 

o których mowa w ust. 1, zawiadomi organ państwa macierzystego, o  którym mowa w art. 55a, właściwy 

dla emitenta, o zamiarze wykonywania zadań związanych z organizacją rynku regulowanego oraz  

 firma inwestycyjna zapewni identyfikację akcji posiadanych w celu realizacji zadań, o których mowa w 

art. 90 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej. 

Przepisów rozdziału 4 Ustawy o ofercie publicznej, z wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89 w zakresie 

dotyczącym art. 69, nie stosuje się w przypadku nabywania akcji w drodze krótkiej sprzedaży, o której 

mowa w art. 3 pkt 47 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

Zgodnie z art. 90 ust. 1c Ustawy o ofercie publicznej, przepisów rozdziału 4 Ustawy o ofercie publicznej nie 

stosuje się również w przypadku nabywania akcji w ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczania 

transakcji, na zasadach określonych przez: 

1. Krajowy Depozyt w regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;  

2. spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w 

art. 48 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w regulaminie, o którym mowa w art. 48 ust.  

15 tej ustawy; 

3. spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową w regulaminie, o którym mowa w art. 68b ust. 2 Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi. 

Zgodnie z art. 90 ust. 1d Ustawy o ofercie publicznej przepisów rozdziału 4 Ustawy o ofercie publicznej nie 

stosuje się do podmiotu dominującego towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz podmiotu dominującego 

firmy inwestycyjnej, wykonujących czynności, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit.  b  Ustawy o ofercie 

publicznej, pod warunkiem, że: 
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1. spółka zarządzająca lub firma inwestycyjna wykonują przysługujące im w związku z zarządzanymi 

portfelami prawa głosu niezależnie od podmiotu dominującego; 

2. podmiot dominujący nie udziela bezpośrednio lub pośrednio żadnych instrukcji co do sposobu 

głosowania na walnym zgromadzeniu spółki publicznej; 

3. podmiot dominujący przekaże do Komisji oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w pkt 1 

i 2, wraz z listą zależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, spółek zarządzających oraz firm 

inwestycyjnych zarządzających portfelami ze wskazaniem właściwych organów nadzoru tych 

podmiotów. 

Zgodnie z art. 90 ust. 1e Ustawy o ofercie publicznej warunki o których mowa w art. 90 ust. 1d pkt 1 i 2 

Ustawy o ofercie publicznej, uważa się za spełnione, jeżeli: 

1. struktura organizacyjna podmiotu dominującego oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub firmy 

inwestycyjnej zapewnia niezależność wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej; 

2. osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa głosu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych 

lub firmę inwestycyjną, działają niezależnie; 

3. w przypadku gdy podmiot dominujący zawarł z towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firmą 

inwestycyjną umowę o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych - w relacjach pomiędzy tym 

podmiotem a towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną zachowana zostaje 

niezależność. 

Zgodnie z art. 90 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, przepisów rozdziału 4 tej ustawy z wyjątkiem art. 69, 

art. 70 oraz art. 87 ust. 1 pkt 6 i art. 89 ust. 1 pkt 1 – w zakresie dotyczącym art. 69, nie stosuje się również 

w przypadku porozumień, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, zawieranych dla ochrony praw 

akcjonariuszy mniejszościowych, w celu wspólnego wykonywania przez nich uprawnień określonych w art.  

84 i 85 oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, 425, art. 429 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – 

KSH. 

Przepisów rozdziału 4 Ustawy o ofercie publicznej z wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89 w zakresie 

dotyczącym art. 69, nie stosuje się w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 87 ust.  

1 pkt 4, dotyczącego wyłącznie jednego walnego zgromadzenia. Zawiadomienie składane w związku z 

udzieleniem lub otrzymaniem takiego pełnomocnictwa powinno zawierać informację dotyczącą zmian w 

zakresie praw głosu po utracie przez pełnomocnika możliwości wykonywania prawa głosu (art. 90 ust. 3 

Ustawy o ofercie publicznej). 

Zabezpieczenia i świadczenia dodatkowe wynikające z instrumentów finansowych  

Z Akcjami serii C nie jest związany obowiązek świadczeń dodatkowych, jak również nie występują 

jakiekolwiek zabezpieczenia z nimi związane.  
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2. Cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji , wraz z określeniem 

planowanej wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na 

każdy z wymienionych celów, oraz wskazanie, czy cele emisji mogą ulec zmianie   

Zarząd CSY SA oczekuje, iż z emisji akcji serii C uzyska wpływy netto w wysokości do 3,55 mln zł. Spółka 

planuje przeznaczyć pozyskane środki w całości na inwestycje w rzeczowe i finansowe aktywa trwałe, w 

tym na potencjalne akwizycje innych podmiotów. 

Środki finansowe z emisji Akcji serii C, do czasu pełnej realizacji celów emisji mogą czasowo zwiększyć 

kapitał pracujący spółki, w tym mogą być lokowane w bezpieczne instrumentu finansowe o ograniczonym 

ryzyku lub na okres przejściowy posłużyć do spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych w celu 

ograniczenia kosztów finansowych. 

Podany powyżej cel emisyjny może ulec zmianie lub modyfikacji w zależności od oceny Zarządu Emitenta 

co do zasadności realizacji inwestycji.   

3. Łączne określenie kosztów, jakie zostały zaliczone do szacunkowych kosztów emisji, ze 

wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów 

Według szacunków Zarządu Emitenta koszt Publicznej Oferty wyniesie maksymalnie 50 tys. zł, w tym:  

 sporządzenie Memorandum, oferowanie, obsługa prawna, obsługa Autoryzowanego Doradcy  – 

maksymalnie 40 tys. zł,  

 opłaty administracyjne na rzecz KNF, KDPW, Organizatora ASO, opłaty notarialne, podatki i inne – 10 

tys. zł.  

Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o Rachunkowości koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu 

kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad 

wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.   

4. Podstawa prawna emisji papierów wartościowych poprzez ofertę publiczną  

4.1. Organ lub osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych poprzez 

ofertę publiczną 

Akcje serii C powstaną w oparciu o regulacje KSH dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego. Zgodnie 

z art. 431 § 1 i 2 KSH w związku z art. 430 KSH podwyższenie kapitału zakładowego wymaga uchwały 

walnego zgromadzenia. Uchwała taka, na mocy art. 415 KSH, dla swej skuteczności musi być podjęta 

większością ¾ głosów oddanych, o ile statut nie ustanowi surowszych warunków jej powzięcia. Uchwała o 

podwyższeniu kapitału zakładowego nie może być zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie sześciu 

miesięcy od dnia jej powzięcia, a w przypadku akcji nowej emisji będących przedmiotem oferty publicznej 

objętej prospektem emisyjnym albo memorandum informacyjnym, na podstawie przepisów o ofercie 

publicznej – po upływie dwunastu miesięcy od dnia zatwierdzenia memorandum informacyjnego, albo 

stwierdzenia równoważności informacji zawartych w memorandum informacyjnym z informacjami 

wymaganymi w prospekcie emisyjnym, oraz nie później niż po upływie jednego miesiąca od dnia przydziału 

akcji, przy czym wniosek o zatwierdzenie prospektu albo memorandum informacyjnego albo wniosek o 

stwierdzenie równoważności informacji zawartych w memorandum informacyjnym z informacjami 

wymaganymi w prospekcie emisyjnym nie mogą zostać złożone po upływie czterech miesięcy  od dnia 

powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowo (art. 431 § 4 KSH).  
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4.2. Data i forma podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych poprzez ofertę publiczną, z 

przytoczeniem jej treści   

Podstawą prawną emisji Akcji serii C jest Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Akcjonariuszy Spółki Akcyjne j CSY SA z dnia 21 października 2013 roku o następującej treści: 

Uchwała nr 4  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

CSY S.A. z siedzibą w Iławie 

z dnia 21 października  2013 roku 

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji                                        

serii C z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą CSY S.A. z siedzibą w Iławie, działając na 

podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) i § 7, art.  432, art. 433 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia,  

co następuje:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- 

§ 1. 1. Kapitał zakładowy spółki zostaje podwyższony z kwoty 7.200.000,00 - siedem milionów 

dwieście tysięcy złotych do kwoty nie większej niż 10.800.000,00 - dziesięć milionów osiemset tysięcy 

złotych to jest o kwotę nie większą niż 3.600.000,00 - trzy miliony sześćset tysięcy złotych.---------------------- 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zostanie dokonane poprzez emisję nowych akcji 

zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalne j 1,00 - jeden złoty każda, w liczbie nie większej niż 

3.600.000 - trzy miliony sześćset tysięcy akcji.---------------------------------------------------------------------------------  

3. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego zostanie  określona po 

przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych akcji serii C.---------  

4. Akcje serii C zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 

2) Kodeksu spółek handlowych, mającej charakter oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 

2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----------------------------------------------------------------------------------  

Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:-------------------------------  

a) Akcje Serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych 

najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, 

uczestniczą w dywidendzie  począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia pierwszego 

stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym  akcje te zostały wydane lub 

zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,---------------------------------------------------------   

b) Akcje Serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu 

przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału  

zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane 

lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia pierwszego stycznia tego 

roku obrotowego.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          

5. Cena emisyjna akcji serii C wynosi 1,00 - jeden złoty.------------------------------------------------------------ 

6. Akcje serii C mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C. -------------------------------------------------------              

7. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie 

przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2013 – dwa tysiące trzynaście, kończący się trzydziestego 

pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego (31.12.2013) roku.-------------------------------------------------------- -- 
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 8. Akcje serii C nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały 

dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 

niniejszego paragrafu, w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby akcji objętych i ceny emisyjnej.---------   

 

§ 2. 1. Prawo poboru akcji serii C przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom spółki.-------------------   

2. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji 

serii C (dzień prawa poboru) ustala się na dzień siódmego listopada dwa tysiące trzynastego  (07.11.2013) 

roku.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

3. Za każdą jedną akcję spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi 

przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym dwa prawa poboru uprawniają do objęcia 1  - 

jednej akcji serii C.   

4. Akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru akcji serii C, będą mogli w terminie jego 

wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii C w liczbie nie większej niż wielkość 

emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. ---------------------------------------- 

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminu, do którego dotychczasowi akcjonariusze 

będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii C. Termin, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, zostanie ustalony i ogłoszony przez zarząd spółki zgodnie z przepisami prawa.--------------  

6. Akcje objęte dodatkowymi zapisami, Zarząd Spółki przydzieli proporcjonalnie do złożonych 

zapisów w odniesieniu do akcji, wobec których nie wykonano prawa poboru. -----------------------------------------   

7. Akcje serii C nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie wykonania prawa poboru 

(zapis podstawowy) oraz dodatkowego zapisu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, zarząd 

spółki może przydzielić według swego uznania, po cenie nie niższej niż  cena emisyjna, osobom, które 

złożyły zapisy w oparciu o zaproszenia Zarządu.------------------------------------------------------------------------------  

§ 3. 1.  Mając na uwadze postanowienia niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

postanawia zmienić treść § 5 ust. 1 i 2 statutu spółki i nadać mu następujące brzmienie: --------------------------   

1.  Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 10.800.000,00 - dziesięć milionów osiemset tysięcy 

złotych.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na:--------------------------------------------------------------------------------  

a. 4.940.000 – cztery milion dziewięćset czterdzieści tysięcy akcji na okaziciela serii A o wartości 

nominalnej 1,00 – jeden złoty każda o numerach od 0000001 do 4940000;  

b. 2.260.000 - dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy akcji na okaziciela serii B o wartości 

nominalnej 1,00 - jeden złoty każda o numerach od 0000001 do 2260000; 

c. do 3.600.000 - trzy miliony sześćset tysięcy akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 - 

jeden złoty każda o numerach od 0000001 do 3600000.-------------------------------------------------------------------- 

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, 

uwzględniającego zmianę, o której mowa w ust. 1 powyżej. 

§ 4. 1. Wyraża się zgodę oraz postanawia się o dematerializacji akcji uchwalonej emisji serii C oraz 

praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C, a nadto upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z 

Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w 
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art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcji uchwalonej emisji serii C 

oraz praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C.------------------------------------------------------------ ------------- 

2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii C oraz 

praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku 

NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

§ 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich 

czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie 

do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:--------------------------------------------------------------- 

1) określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii C, w tym w 

szczególności określenia:------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C, --------------------------------------------------------  

b) zasad dystrybucji akcji serii C,------------------------------------------------------------------------------------------  

c) sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii C oraz zasad ich opłacenia, ----------------------   

d) zasad dokonania przydziału akcji serii C,---------------------------------------------------------------------------- 

2) dokonania przydziału akcji serii C oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem 

kapitału zakładowego spółki;  

3) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii C oraz praw poboru akcji 

serii C i praw do akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,  

4) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii C oraz praw 

poboru akcji serii C i praw do akcji serii C, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na 

celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów 

wartościowych akcji uchwalonej emisji serii C oraz praw poboru akcji serii C i p raw do akcji serii C w 

depozycie papierów wartościowych,-----------------------------------------------------------------------------------------------  

5) 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.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Informacja o prawie pierwszeństwa do objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy,  

określenie przyczyn wyłączeń lub ograniczeń tego prawa  

Akcjonariuszowi przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji proporcjonalnie do 

posiadanych przez siebie akcji zgodnie z art. 433 § 1 KSH (prawo poboru).  

Zgodnie z art. 433 § 2 KSH, w interesie spółki walne zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa 

poboru akcji w całości w lub w części. Uchwała walnego zgromadzenia wymaga w takim wypadku 

większości co najmniej 4/5 głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji może nastąpić 

w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia, a zarząd spółki 

przedstawił walnemu zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniając powody pozbawienia prawa poboru oraz 

proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Przepisów art. 433 § 2 KSH nie stosuje się, 

gdy uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję 

finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im 

wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale lub gdy uchwała o podwyższeniu kapitału 
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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 (art. 433 § 3 KSH).  

Zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY SA z dnia 21 

października 2013 roku Prawo Poboru Akcji serii C przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom spółki. 

Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje Prawo Poboru nowych Akcji serii C 

(dzień Prawa Poboru) ustalono na 7 listopada 2013 roku.   

6. Określenie dat, od których oferowane akcje mają uczestniczyć w dywidendzie, ze wskazaniem 

waluty, w jakiej wypłacana będzie dywidenda  

Zgodnie z art. 347 KSH akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu 

finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który zostanie przeznaczony przez walne zgromadzenie 

do wypłaty akcjonariuszom. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, 

jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2013, to jest za okres rozpoczynający się w dniu 1 

stycznia 2013 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 roku. Dnia 5 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012. Zgodnie z Uchwałą nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CSY SA z 

siedzibą w Iławie postanowiło na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 KSH zysk netto w wysokości 853.028,67 za 

rok obrotowy 2012 przeznaczyć w ten sposób, że: kwotę 202.549,82 zł przeznaczyć na porycie strat z lat 

ubiegłych oraz kwotę 650.478,85 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.    

Wszystkie Akcje Emitenta są równe w prawie do dywidendy. W wypadku podjęcia decyzji o wypłacie 

dywidendy, będzie ona wypłacana w złotych polskich.  

7. Wskazanie praw z oferowanych papierów wartościowych, sposobu realizacji praw z papierów 

wartościowych, w tym wypłaty świadczeń pieniężnych przez emitenta, oraz podmiotów 

uczestniczących w realizacji praw z papierów wartościowych, a także zakresu ich 

odpowiedzialności wobec nabywców oraz emitenta  

Stosownie do postanowień KSH a także postanowień Statutu Spółki do podstawowych praw akcjonariuszy 

zaliczyć można następujące prawa i przywileje oraz związane z nimi ograniczenia.  

7.1. Prawa majątkowe 

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

finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez walne zgromadzenie spółki do 

wypłaty akcjonariuszom (art. 347 § 1 KSH). Statut Emitenta nie zawiera żadnych szczególnych regulacji 

dotyczących sposobu podziału zysku (w szczególności nie  przewiduje w tym zakresie żadnego 

uprzywilejowania dla niektórych akcji), tym samym stosuje się zasady ogólne opisane poniżej.   

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).  
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Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji (art. 347 § 2 KSH). Uprawnionymi do dywidendy za dany 

rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały dywidendy, który 

może zostać wyznaczony przez zwyczajne walne zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały o podziale 

zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia (art. 348 KSH). Ustalając dzień 

dywidendy Walne Zgromadzenie powinno jednak wziąć pod uwagę regulacje KDPW i GPW. 

Emitent informuje Krajowy depozyt o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o 

terminach dnia ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywid endy (dzień dywidendy) i dnia 

wypłaty dywidendy, nie później niż 5 dni przed dniem dywidendy. Przekazanie tych informacji następuje 

poprzez wypełnienie i wysłanie poprzez dedykowaną stronę internetową Krajowego Depozytu 

zamieszczonego na niej formularza zg łoszeniowego. Emitent ponosi odpowiedzialność za prawidłowość 

tych informacji oraz ich zgodność z uchwałą właściwego organu spółki w sprawie wypłaty dywidendy.  

 

Zgodnie z § 106 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW dzień wypłaty dywidendy może 

przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy. Ponadto w terminie, o którym mowa w § 

106 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania KDPW przekazuje się: (i) Krajowemu Depozytowi, poprzez 

dedykowaną stronę internetową informację określającą liczbę akcji własnych, na które dywidenda nie 

będzie wypłacana, oraz kod uczestnika, na którego kontach w Krajowym Depozycie rejestrowane są te 

akcje, (ii) uczestnikom prowadzącym rachunki papierów wartościowych dla akcji własnych emitenta, na 

które dywidenda nie będzie wypłacana – informację określająca liczbę tych akcji.  

Zgodnie z § 105a Szczegółowych Zasad Działania KDPW Emitenci rejestrowanych w depozycie akcji, 

zobowiązani są pobrać z systemu informatycznego KDPW jeden lub więcej certyfikatów elektronicznych 

umożliwiających im logowanie się do aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej KDPW, 

przeznaczonej do komunikowania się z Krajowym Depozytem w formie elektronicznej.  

Po sprawdzeniu zgodności informacji uzyskanych od uczestników zaangażowanych w obsługę wypłaty 

dywidendy, ze stanami kont prowadzonych w Krajowym Depozycie, Krajowy Depozyt udostępnia 

emitentowi, poprzez dedykowaną stronę internetową Krajowego Depozytu, wezwanie do wniesienia 

środków pieniężnych przeznaczonych na realizację prawa do dywidendy (§ 111 Szczegółowych Zasad 

Działania KDPW).      

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki ustala również termin wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 KSH).  

W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają 

roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem 

wskazanym w uchwale walnego zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych.  

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 k woty, które zgodnie z 

ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy 

lub rezerwowe (art. 348 § 1 KSH). Przepisy prawa nie zawierają innych postanowień na temat stopy 

dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości oraz akumulowanego lub nieakumulowanego 

charakteru wypłat.  

Szczególna procedura dotyczy pobierania podatków od dywidendy przysługującej posiadaczowi akcji 

będącemu nierezydentem, w przypadku, gdy mają zastosowanie postanowienia umowy 
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międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

Przepisy przewidują tzw. certyfikat rezydencji, tj. zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla 

celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca 

zamieszkania podatnika. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu 

podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest 

możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika 

uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (art. 30a ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Także zastosowanie 

zwolnienia od podatku od dywidendy na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych jest uzależnione od wykazania przez spółkę uprawnioną do dywidendy jej miejsca 

siedziby dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji (art. 26 ust. 1 c Ustawy o podatku do chodowym 

od osób prawnych). 

Z akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta.   

Informacje dotyczące wypłaty dywidendy ogłaszane będą w formie raportów bieżących. 

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

poboru) przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433  KSH. Akcjonariusz może zostać 

pozbawiony tego prawa w części lub w całości mocą uchwały walnego zgromadzenia, podjętej 

większością, co najmniej czterech piątych głosów, jeżeli leży to w interesie spółki. Przepisu 

o konieczności uzyskania większości, co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o 

podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję 

finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia 

im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe 

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

nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji. Pozbawienie akcjonar iuszy prawa poboru akcji 

może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia.  

 Prawo do udziału w majątku spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli  

w przypadku jej likwidacji (art. 474 KSH). Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym 

zakresie. 

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

publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów 

wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami 

finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH).  

 Prawo zamiany akcji imiennych na okaziciela lub odwrotnie może być dokonywane na żądanie 

akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej (art. 334 § 2 KSH).  

 Statut Spółki nie zawiera zapisów o świadczeniach dodatkowych związanych z Akcjami Emitenta.  

 Zgodnie z KSH (art. 359 § 1) akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy statut tak stanowi. Akcje 

Spółki mogą być umorzone albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie 

dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne nie może 

być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa 

statut. Zgodnie z § 6 ust. 1 Statut Spółki Akcje Spółki mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego 
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Zgromadzenia Akcjonariuszy (umorzenie przymusowe) w przypadku: (a) uchwalenia obniżenia kapitału 

zakładowego, (b) nabycia przez Spółkę własnych akcji w drodze egzekucji swoich roszczeń, których nie 

można zaspokoić z innego majątku, (c) na wniosek i za zgodą akcjonariusza, któremu przysługują, w 

drodze ich nabycia przez Spółkę. Nabycie akcji może również nastąpić nieodpłatnie, a umorzenie 

dobrowolne może być dokonane bez prawa do wynagrodzenia, (d) uchwalenia zmiany wartości 

nominalnej akcji w wyniku której nastąpi redukcja liczby akcji, w ilości uniemożliwiającej wymianę ich na 

akcje o nowej wartości nominalnej. Zgodnie z § 6 ust. 2 Statut Spółki umorzenie przymusowe następuje 

za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, 

wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę 

przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.      

 Prawo do zbywania posiadanych akcji. 

 Prawo żądania uzupełnienia liczby likwidatorów Spółki: stosownie do art. 463 § 1 KSH, o ile inaczej 

nie uregulowała tego uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie likwidacji lub statut,  

likwidatorami spółki akcyjnej są członkowie zarządu. Natomiast KSH przewiduje możliwość 

wnioskowania do sądu rejestrowego właściwego dla spółki przez akcjonariusza lub akcjonariuszy 

reprezentujących co najmniej jedną dziesiąta kapitału zakładowego spółki o uzupełnienie liczby 

likwidatorów poprzez ustanowienie jednego lub dwóch likwidatorów. (art. 463 § 2 KSH), 

 Prawo do uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w razie jego likwidacji  (art. 474 KSH): w 

ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągając jej 

wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na spółce i upłynnić majątek spółki, o czym mowa w art.  

468 § 1 KSH. W myśl art. 474 § 1 KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki może 

nastąpić podział pomiędzy akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub 

zabezpieczeniu. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosowanie 

do art. 474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego 

z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez 

danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji. 

 Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach; 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).  

7.2. Prawa korporacyjne 

Uprawnienia korporacyjne (organizacyjne) przysługujące akcjonariuszowi to:  

 Prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki oraz prawo do głosowania na walnym 

zgromadzeniu spółki. W myśl art. 4061 KSH prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki 

publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego 

zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w 

walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni 

z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo 

głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi 

akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art.4062 KSH). 
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Zgodnie z art. 4066 KSH członkowie zarządu i rady nadzorczej mają prawo uczestniczenia w walnym 

zgromadzeniu. 

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 411 § 1 KSH każda akcja daje prawo do jednego głosu na 

walnym zgromadzeniu. W oparciu o postanowienia art. 351 § 1 KSH spółka może wydawać akcje o 

szczególnych uprawnieniach, które to uprawnienia powinny być określone w statucie (tzw. akcje 

uprzywilejowane), zaś akcje uprzywilejowane, z wyjątkiem akcji niemych, powinny być imienne. 

Zgodnie z art. 351 § 2 zdanie drugie KSH spółka publiczna nie  może wydawać akcji uprzywilejowanych 

co do głosu, z zastrzeżeniem, iż jeżeli spółka takie akcje wydała przed uzyskaniem statusu spółki 

publicznej, uprzywilejowanie akcji nadal istnieje. 

Zgodnie z treścią art. 4063 § 1 KSH akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo 

uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostały złożone w 

spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane 

przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód 

złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium 

Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy w Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery 

dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji 

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 

Na podstawie art. 4064 KSH akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między 

dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego zgromadzenia. 

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub 

przez pełnomocników, przy czym pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i 

wykonywaniu prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, natomiast w spółce 

publicznej pełnomocnictwo wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie 

pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 4121 § 2 KSH).  

Zasady dotyczące zwoływania Walnych Zgromadzeń Emitenta oraz zasady uczestnictwa w Walnych 

Zgromadzeniach zostały określone w § 8 Statutu Spółki. Pełna treść Statutu Spółki znajduje się w 

załączniku do niniejszego Memorandum Informacyjnego.  

 Prawo do złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz do złożenia 

wniosku o umieszczenie w porządku obrad określonych spraw, przyznane akcjonariuszom 

posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki. Statut może upoważnić do 

żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż 

jedną dwudziestą kapitału zakładowego (art. 400 § 1 KSH). Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 

jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku 

obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie 

później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać 

uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może 

zostać złożone w postaci elektronicznej (art. 401 § 1 KSH). Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, 

jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, 

ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłosze nie następuje w 
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sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia (art. 401 § 2 KSH). Akcjonariusz lub 

akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 

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

środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku 

obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka 

niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas 

walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad 

(art. 401 § 4 i § 5 KSH). Statut może upoważnić do żądania umieszczenia określonych spraw w 

porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia oraz do zgłaszania spółce na piśmie lub przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw 

wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wpro wadzone 

do porządku obrad, akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego 

(art. 401 § 6 KSH). Zgodnie z § 8 ust. 1 Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne, 

a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku 

obrachunkowego lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie dokona tego w wyznaczonym terminie, b) 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd albo Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane, 

c) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę 

kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce,  d) Akcjonariusz lub akcjonariusze 

posiadający co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego 

zgromadzenia.     

  Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia  

przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki 

(art. 401 § 1 KSH). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej 

proponowanego punktu porządku obrad (art. 401 § 1 KSH).  

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

KSH. Uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w 

interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może zostać zaskarżona w drodze 

powództwa o uchylenie uchwały wytoczonego przeciwko spółce (art. 422 § 1 KSH).  

 Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje 

zgodnie z art. 422 § 2 KSH: (i) zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych 

organów (ii) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko tej uchwale, a po jej powzięciu zażądał 

zaprotokołowania sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej (iii) 

akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w tym walnym zgromadzeniu (iv) 

akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego 

zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwał w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. W 

przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania 

wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Osobom lub 

organom spółki, określonym w art. 422 § 2 KSH, przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce 

powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z Ustawą (art. 425 

KSH). Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej 

powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w 

terminie roku od dnia powzięcia uchwały. 
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 Prawo do żądania wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami  - zgodnie z art. 385 § 3 KSH na 

wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego, wybór 

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

oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej. 

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

w szczególności zgodnie z art. 428 KSH, podczas obrad walnego zgromadzenia, zarząd jest 

obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi, na jego żądanie, informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to 

uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad; akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia 

żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może 

złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji (art. 429 KSH). 

 Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem 

spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Uchwałę w tym 

przedmiocie podejmuje walne zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, 

posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Jeżeli walne 

zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą 

wystąpić o wyznaczenie takiego rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od powzięcia 

uchwały.    

 Prawo do imiennego świadectwa depozytowego oraz prawo do imiennego zaświadczenia o 

prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej.  Zgodnie z art. 328 § 6 KSH 

Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do 

imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów 

wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi oraz do imiennego 

zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej. Świadectwo 

depozytowe potwierdza legitymację do realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych 

wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów 

na rachunku papierów wartościowych, z wyłączeniem prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Od 

chwili wystawienia świadectwa depozytowego, papiery wartościowe w liczbie wskazanej w treści 

świadectwa, nie mogą być przedmiotem obrotu do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa 

wystawiającemu przed upływem terminu jego ważności. Na okres ten wystawiający dokonuje blokady 

odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku. W przypadku wystawienia imiennego 

zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej akcjonariusz spółki 

publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w walnym 

zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego zgromadzenia (art. 4064 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). Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za 

zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz  spółki publicznej może żądać przesłania mu listy 

akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana 

(art. 407 § 11 KSH). 
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 Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad  w terminie 

tygodnia przed walnym zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH). 

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

wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, 

posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu. 

Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art.  410 § 2 KSH). 

 Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez zarząd 

odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH). Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego 

zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy zarząd dołącza do księgi 

protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania 

poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał. 

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

art. 486 i 487 KSH jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w 

terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. 

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

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

(w przypadku podziału spółki) oraz w art. 561 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (w przypadku 

przekształcenia spółki). 

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

sporządzenia (art. 341 § 7 KSH). Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw 

tymczasowych (księga akcyjna), do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz 

siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a także, na 

wniosek osoby uprawnionej, wpis o przenies ieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu. 

 Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem emitenta, udzieliła informacji, 

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

spółdzielni będącej akcjonariuszem emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. 

Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, 

jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień 

z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 

§ 4 i 6 KSH). 

8. Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości  

Zasady polityki Emitenta, co do wypłaty dywidendy 

Zgodnie z KSH czysty zysk, po dokonaniu obowiązkowych odpisów, może być przeznaczony na: 

 fakultatywne odpisy na kapitał zapasowy,  

 odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych i funduszy celowych tworzonych w Spółce, 

 dywidendę dla akcjonariuszy.  
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Zgodnie z § 11 ust. 3 Statutu Spółki, z zysku mogą być tworzone fundusze: rezerwowy, rozwoju, świadczeń 

socjalnych dla pracowników Spółki oraz inne fundusze celowe na mocy uchwały i w wysokości określonej 

przez Walne Zgromadzenie. 

Wszystkie Akcje Emitenta mają takie samo prawo do dywidendy. Zysk bilansowy Spółki  przeznaczony 

przez jej Walne Zgromadzenie do podziału dzieli się w stosunku do nominalnej wartości akcji.  Zgodnie z § 

10 ust. 4 Statutu Spółki Zarząd jest uprawniony do  wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet 

przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.      

Zasady polityki Emitenta, co do wypłaty dywidendy w okresie najbliższych lat obrotowych  

Decyzję o podziale osiągniętego przez Spółkę zysku netto podejmuje Walne Zgromadzenie Spółki. 

Podejmowanie uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy jest uzależnione od wielu okoliczności. W 

szczególności wypłata dywidendy zależy od osiągania przez Spółkę dodatnich wyników finansowych, 

dobrej sytuacji finansowej, istniejących zobowiązań oraz planów inwestycyjnych. Zarząd Emitenta zamierza 

w okresie najbliższych trzech lat obrotowych, to jest za lata 2013-2015 wnioskować o przeznaczenie 

całego zysku na kapitał zapasowy z przeznaczeniem zebranych na nim środków na dalszy rozwój.  

9. Informację o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem papierami 

wartościowymi, w tym wskazanie płatnika podatku  

W niniejszym Memorandum Informacyjnym zostały opisane jedynie ogólne zasady opodatkowania 

dochodów związanych z posiadaniem akcji. Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych 

odpowiedzi powinni skorzystać z porad świadczonych przez doradców podatkowych. 

9.1. Opodatkowanie dochodów z dywidendy  

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa  się 

według następujących zasad, określonych przez przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych: 

1. podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy, 

2. 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), 

3. podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt. 4 Ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych), 

4. 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.  

5. Stosownie do art. 41. ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do poboru 

przedmiotowego ryczałtowanego podatku dochodowego zobowiązane są podmioty dokonujące wypłat 

lub stawiające do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężne z tytułów określonych w art.  

30a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zryczałtowany podatek dochodowy 

pobiera się bez pomniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania.  
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Szczególnego rodzaju sytuacja występuje w przypadku dochodów z papierów wartościowych 

zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub na rachunkach zbiorczych, w rozumieniu 

Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Do pobrania podatku z tytu łu dochodów (przychodów) z 

dywidend jako płatnicy, zobowiązane są podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla 

podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na terytorium Polski i wiążą się z papierami 

wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za 

pośrednictwem tych podmiotów (art. 41 ust. 4d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).  

Natomiast w zakresie papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych płatnikami 

podatku w zakresie dochodów (przychodów) z dywidend są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za 

pośrednictwem których należności z tych tytułów są wypłacane. Podatek pobiera się w dniu przekazania 

należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego (art. 41 ust. 10 Ustawy o 

Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). 

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: 

1. podstawę opodatkowania stanowi cały przychód z tytułu dywidendy, 

2. podatek wynosi 19% otrzymanego przychodu (art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych), 

3. zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu 

udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółek, 

które łącznie spełniają następujące warunki (art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych): 

a. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest 

spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

b. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach 

osób prawnych, o których mowa w lit. a, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w 

innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie 

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym 

od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

c. spółka, o której mowa w lit. b, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale 

spółki, o której mowa w lit. a; 

d. odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach 

osób prawnych jest: 

 spółka, o której mowa w lit. b, albo 

 zagraniczny zakład spółki, o której mowa w lit. b 
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Zwolnienie opisane powyżej ma zastosowanie w przypadku, kiedy  spółka uzyskująca dochody (przychody) 

z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w 

wysokości wskazanej w lit. c, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie 

w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) w wysokości wskazanej w 

lit. c, 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 do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła 

prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy 

skorzystała ze zwolnienia. 

Zwolnienie stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do Ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych. 

Powyższe przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, 

których stroną jest Rzeczypospolita Polska. 

4. płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę zryczałtowanego podatku 

dochodowego z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla podatnika 

urzędu skarbowego (art. 26 Ustawy o  podatku dochodowym od osób prawnych). 

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidend otrzymanych przez zagraniczne osoby fizyczne i 

prawne 

Dywidendy wypłacane zagranicznym osobom fizycznym z tytułu udziału w zyskach polskich osób prawnych 

podlegają opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o ile odpowiedn ia umowa o 

unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi inaczej (art. 30a Ustawy o Podatku dochodowym od osób 

fizycznych). Zasady opodatkowania zagranicznych osób prawnych są analogiczne do zasad 

opodatkowania krajowych osób prawnych, z tym że w przypadku braku zwolnienia możliwe jest 

zastosowanie stawek podatku wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Warunkiem 

zastosowania stawki podatkowej wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 

lub niepobierania podatku zgodnie z taką umową jest otrzymanie przez spółkę wypłacającą dywidendę 

zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie odbiorcy dywidendy, wydanego dla celów 

podatkowych przez zagraniczną administrację podatkową (certyfikat rezydencji). 

9.2. Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży praw poboru akcji, akcji oraz praw 

do akcji   

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych  

Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów 

finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach 

mających osobowość prawną (...) podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 

Ustawy o 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. 
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4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy  się z pozostałymi dochodami 

opodatkowanymi na zasadach ogólnych. 

Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 2 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 z dnia 29 lipca 2005 r. 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 p ochodnych 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, określonymi 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; 

 różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki kapitałowej 

powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę 

kapitałową a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1ł   

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 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki 

podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku 

ma zastosowanie, pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania 

podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. 

 



 

 
53 

Opodatkowanie dochodów osób prawnych  

Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży akcji podlegają opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy 

przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami 

poniesionymi na nabycie lub objęcie akcji. Dochód ze sprzedaży akcji łączy się z pozostałymi dochodami i 

podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 

Zgodnie z art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy z zastrzeżeniem art. 25 

ust. 1b, 2a, 3-6a oraz art. 21 i 22, są obowiązani wpłacić na rachunek urzędu skarbowego zaliczki 

miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku 

roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. 

Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 

ust. 6-7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki 

podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku 

ma zastosowanie, pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania 

podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. 

Opodatkowanie dochodów zagranicznych osób fizycznych i prawnych 

Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy dotyczące zasad 

opodatkowania dochodów ze sprzedaży akcji stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku 

wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z tymi 

umowami możliwe jest pod warunkiem posiadania przez podatnika certyfikatu rezydencji. 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy, jeżeli nie mają na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od 

dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy dotyczące zasad 

opodatkowania dochodów ze sprzedaży akcji stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

9.3. 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 akcji, 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 Rzeczpospolitej Polskiej, lub  

 prawa majątkowe dotyczące akcji są wykonywane na terytorium Rzeczpospolitej 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 alb o pomiędzy 

darczyńcą i obdarowanym. 
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9.4. Podatek od czynności cywilnoprawnych   

W myśl przepisu art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, sprzedaż praw 

majątkowych będących instrumentami finansowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29  lipca 2005 r.  

o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z poz. zm.): 

 firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,  

 dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, 

 dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, 

 dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy 

inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego  

stanowią czynności cywilnoprawne zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych. 

Dodatkowo opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności 

cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej 

czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. 

W przypadku, gdy żadna z powyższych sytuacji nie będzie miała miejsca, sprzedaż akcji będzie podlegała 

opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.  

9.5. Odpowiedzialność za pobranie podatku  

Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity 

Dz.U. z 2012 roku nr 0, poz. 749 ze zm.) płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia 

i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym term inie organowi podatkowemu – 

odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te należności 

całym swoim majątkiem. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, 

jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika.  

10. Wskazanie stron umowy o submisję usługową lub inwestycyjną oraz istotnych postanowień 

tych umów 

Emitent nie zawierał umowy o submisję usługową ani inwestycyjną.   

11. Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych  

11.1. Wskazanie osób, do których kierowana jest oferta  

Oferta kierowana jest do osób uprawnionych do zapisania się na Akcje serii C w wykonaniu Prawa Poboru 

(Zapis Podstawowy) oraz do złożenia Zapisu Dodatkowego. Zgodnie z § 2 ust. 7 Uchwały Emisyjnej Akcje 

serii C nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie wykonania Prawa Poboru (Zapis 

Podstawowy) oraz Dodatkowego Zapisu, o którym mowa w § 2 ust. 4 Uchwały Emisyjnej, Zarząd Spółki 

może przydzielić według swego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna, osobom, które złożyły 

zapis w oparciu o zaproszenia Zarządu. 

W Ofercie Akcji serii C nie występuje podział na transze.  
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11.2. Termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży  

Harmonogram Publicznej Oferty Akcji serii C przedstawia się następująco: 

Harmonogram Oferty 

4 listopada 2013 r.  Ostatni dzień sesyjny, w którym można było nabyć na rynku NewConnect, 
prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez GPW w Warszawie 
SA Akcje Spółki z przysługującym Prawem Poboru do objęcia Akcji serii C. 

7 listopada 2013 r.  Dzień Prawa Poboru. 

14 listopada 2013 r.  Publikacja Memorandum Informacyjnego Spółki CSY SA. 

25 listopada 2013 r.   Rozpoczęcie przyjmowanie zapisów w wykonaniu Prawa Poboru, tj. 

Zapisów Podstawowych oraz Zapisów Dodatkowych. 

 

25 –29 listopada 2013 r.  

Notowanie Jednostkowych Praw Poboru. Ostatnim dniem notowań 

Jednostkowych Praw Poboru na rynku NewConnect prowadzonym jako 

ASO przez GPW w Warszawie SA jest trzeci dzień sesyjny przed dniem 

zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane .  

4 grudnia 2013 r.  Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w wykonaniu 

Prawa Poboru, tj. Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych. 

13 grudnia 2013 r.  Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz 

Zapisów Dodatkowych.   

16 - 19 grudnia 2013 r. Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa 

Poboru przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu 

Emitenta.     

do 20 grudnia 2013 r. Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu 

Emitenta. 

 

Terminy realizacji Publicznej Oferty Akcji serii C mogą ulec zmianie. Emitent może podjąć decyzję o 

zmianie terminów Oferty Publicznej w porozumieniu z Oferującym. Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, 

okres składania zapisów nie może zostać skrócony. Emitent może podjąć decyzję o wydłużeniu okresu 

przyjmowania zapisów na Akcje  (oraz stosownym przesunięciu pozostałych terminów). Informacja o 

ewentualnej zmianie terminów zostanie przekazana w formie Komunikatu Aktualizującego do 

Memorandum Informacyjnego, najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje, 

określonym w planowanym harmonogramie Oferty. W przypadku udostępnienia przez Spółkę po 

rozpoczęciu subskrypcji Aneksu do Memorandum Informacyjnego dotyczącego zdarzenia lub okoliczności 

zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji, o któ rych Spółka powzięła wiadomość przed tym 

przydziałem, Spółka dokona odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji tak, aby Inwestorzy, którzy 

złożyli zapisy na Akcje przed udostępnieniem Aneksu, mogli uchylić się od skutków prawnych złożonych 

zapisów w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia Aneksu.          
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11.3. Wskazanie zasad, miejsc i terminów składania zapisów oraz terminu związania zapisem   

Terminy składania zapisów 

Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane w terminach od 25 listopada 2013 r. do 4 grudnia 2013 r. 

Osoby uprawnione do wykonania Prawa Poboru mogą dokonywać zapisów na Akcje Serii C w domach 

maklerskich, prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, na których mają zapisane Prawa 

Poboru. Zapisy na Akcje serii C będą przyjmowane w formie i zgodnie z zasadami obowiązującymi w 

danym domu maklerskim przyjmującym zapisy, jednakże nie mogą one być sprzeczne z zasadami 

określonymi w niniejszym Memorandum. Inwestor, który podpisał umowę z podmiotem przyjmującym 

zapisy na Akcje serii C, umożliwiającą składanie dyspozycji za pośrednictwem Internetu, telefonu, faksu 

bądź przy wykorzystaniu innych środków technicznych, może  składać zapisy na Akcje serii C za ich 

pośrednictwem, podając wszystkie dane, niezbędne do złożenia zapisu na Akcje serii C, zgodnie z 

postanowieniami Memorandum Informacyjnym. Rodzaj, treść i forma dokumentów wymaganych podczas 

składania zapisu na Akcje Oferowane w wykonaniu Prawa Poboru lub Zapisów Dodatkowych oraz zasady 

działania przez pełnomocnika powinny być zgodne z procedurami domu maklerskiego lub banku 

prowadzącego rachunki papierów wartościowych przyjmującego zapis. W poszczególnych domach 

maklerskich lub bankach prowadzących rachunki papierów wartościowych udzielane będą techniczne 

informacje dotyczące składania zapisów oraz dostępne będą formularze zapisów. Szczegółowe terminy 

związane z Ofertą zostały przedstawione w pkt. 11.2 niniejszego Memorandum  Informacyjnego.   

Cena 

Cena emisyjna Akcji Oferowanych została ustalona na poziomie 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za 1 (jedną) 

Akcję.  

Minimalna i maksymalna wielkość zapisu  

Akcje Serii C oferowane są akcjonariuszom Spółki w ramach wykonania Prawa Poboru. Maksymalna 

wielkość Zapisu Podstawowego tj. zapisu w wykonaniu Prawa Poboru wynika z liczby przysługujących 

danemu Inwestorowi Jednostkowych Praw Poboru. Posiadanie 2 (słownie: dwóch) Praw Poboru uprawnia 

do nabycia 1 (słownie: jednej) Akcji Serii C. Inwestorzy mogą składać zapisy na minimum 1 (słownie: 

jedną) Akcję Serii C. 

W przypadku, gdy liczba Akcji Serii C, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie 

będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. 

Osoby uprawnione do złożenia Zapisu Dodatkowego mogą złożyć taki zapis na Akcje Serii C w liczbie od 1 

(słownie: jeden) do 3.600.000 (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy) sztuk. 

W przypadku złożenia Zapisu Podstawowego  na większą liczbę Akcji Serii C niż wynikającą z liczby 

posiadanych Praw Poboru, zapis taki będzie traktowany jak zapis na maksymalną dopuszczalną liczbę 

akcji wynikającą z liczby posiadanych Praw Poboru. 

W przypadku złożenia Zapisu Dodatkowego na większą liczbę Akcji Serii C niż wielkość emisji, zapis taki 

będzie traktowany jak zapis na wszystkie oferowane Akcje Serii C. 

W przypadku złożenia przez Inwestora, któremu Zarząd zaoferował objęcie Akcji Serii C nieobjętych w 

wykonaniu Prawa Poboru i w Zapisach Dodatkowych, zapisu na akcje w liczbie przekraczającej liczbę akcji 
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zaoferowaną mu przez Zarząd, zapis taki będzie traktowany jak zapis na oferowaną danemu Inwestorowi 

liczbę akcji. 

Procedura składania zapisów  

Akcje serii C oferowane są akcjonariuszom Spółki w ramach wykonania Prawa Poboru. Za każdą 

posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru tj. dnia 7 listopada 2013 r. akcję Spółki przysługuje 1 

(słownie: jedno) Jednostkowe Prawo Poboru, przy czym posiadanie 2 (słownie: dwóch) jednostkowych 

Praw Poboru uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji serii C. Ułamkowe części akcji nie będą 

przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji serii C przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa 

poboru nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.  

Osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia prawa poboru będą dodatkowo 

uprawnione, w terminie jego wykonania, do złożenia na oddzielnym formularzu Zapisu Dodatkowego. Zapis 

Dodatkowy może zostać złożony maksymalnie na 3.600.000 (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy) Akcji 

serii C, przy czym zostanie on zrealizowany w całości lub w części, pod warunkiem, że nie wszystkie Akcje 

serii C zostaną objęte w wykonaniu Prawa Poboru.  

Osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustania Prawa Poboru zbywając Prawo Poboru 

rezygnują z możliwości jego wykonania, zachowując jednak prawo do złożenia Zapisu Dodatkowego. 

Oznacza to, że możliwość złożenia Zapisu Dodatkowego przysługuje wszystkim osobom, które były 

akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia Prawa Poboru, tzn. również i tym, które dokonały zbycia 

Prawa Poboru.  

Zgodnie z § 2 ust. 7 Uchwały Emisyjnej Akcje serii C nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w 

trybie wykonania Prawa Poboru (Zapis Podstawowy) oraz Dodatkowego Zapisu, o którym mowa w ust. 4 

paragrafu uchwały emisyjnej, Zarząd Spółki może przydzielić według swego uznania, po cenie nie niższej 

niż cena emisyjna, osobom, które złożyły zapisy w oparciu o zaproszenia Zarządu. 

Zapisy na Akcje serii C będą przyjmowane w formie i zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym domu 

maklerskim przyjmującym zapisy, jednakże nie mogą one być sprzeczne z zasadami określonymi w 

Memorandum Informacyjnym.  

Inwestor, który podpisał umowę z podmiotem przyjmującym zapisy na Akcje serii C, umożliwiającą 

składanie dyspozycji za pośrednictwem Internetu, telefonu, faksu bądź przy wykorzystaniu innych środków 

technicznych, może składać zapisy na Akcje serii C za ich pośrednictwem, podając wszystkie dane, 

niezbędne do złożenia zapisu na Akcje serii C, zgodnie z postanowieniami Memorandum.  

Rodzaj, treść i forma dokumentów wymaganych podczas składania zapisu na Akcje Oferowane w 

wykonaniu Prawa Poboru lub Zapisów Dodatkowych oraz zasady działania przez pełnomocnika powinny 

być zgodne z procedurami domu maklerskiego lub banku prowadzącego rachunki papierów wartościowych 

przyjmującego zapis. W poszczególnych domach maklerskich lub bankach prowadzących rachunki 

papierów wartościowych udzielane będą techniczne informacje dotyczące składania zapisów oraz 

dostępne będą formularze zapisów. 

Osoby uprawnione do wykonywania prawa poboru powinny złożyć trzy wypełnione i podpisane  

egzemplarze formularza zapisu. Składając zapis na Akcje serii C w ramach wykonania Prawa Poboru 
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Inwestor nie składa dyspozycji deponowania, gdyż po wykonaniu posiadanych Praw Poboru przydzielone 

akcje zostają zapisane na rachunek, z którego wykonane zostały Prawa Poboru. 

Zapis na Akcje serii C w wykonaniu Prawa Poboru zawiera m.in. następujące informacje:                   

 dane o subskrybencie, 

 określenie typu zapisu: Zapis Podstawowy, Zapis Dodatkowy, 

 liczbę realizowanych Praw Poboru w związku ze składanym zapisem, 

 liczbę akcji objętych zapisem,  

 cenę emisyjną akcji,  

 kwotę wpłaty na akcje, 

 datę i podpis subskrybenta oraz podpis osoby upoważnionej do przyjmowania zapisów i wpłat na akcje. 

Ponadto zapis uzupełnia się o oświadczenie, w którym subskrybent stwierdza, że: 

 zapoznał się z treścią Memorandum Informacyjnym, 

 zaakceptował warunki subskrypcji, 

 wyraża zgodę na brzmienie Statutu Spółki. 

Zwraca się uwagę subskrybentom, że zapis w wykonaniu Prawa Poboru i Zapis Dodatkowy powinny być 

złożone na oddzielnych formularzach.  

W przypadku dokonywania zapisu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych należy wskazać, na rzecz 

którego z zarządzanych przez to towarzystwo funduszy zapis jest składany.  

Składając zapis na Akcje Serii C, które nie zostały objęte w ramach wykonania Prawa Poboru Inwestor lub 

jego pełnomocnik jest zobowiązany złożyć nieodwołalną dyspozycję deponowania akcji, która umożliwi 

zapisanie na rachunku papierów wartościowych Inwestora akcji, które zostały mu przydzielone. Dyspozycja 

deponowania złożona przez Inwestora nie może być zmieniona. Złożenie dyspozycji deponowania akcji 

jest tożsame ze złożeniem dyspozycji deponowania Praw do Akcji (PDA).  

Na dowód przyjęcia zapisu subskrybent otrzymuje jeden egzemplarz złożonego formularza zapisu. 

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi subskrybent.   

Zapis na Akcje Serii C dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu będzie nieważny.  

Osoba zapisująca się powinna okazać w miejscu przyjmowania zapisów: 

 dokument tożsamości - osoba fizyczna, 

 aktualny wypis z właściwego rejestru lub jego odpowiednika - osoba prawna, 
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 akt zawiązania jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub inny dokument, z 

którego wynika umocowanie do składania oświadczeń woli - jednostki organizacyjne nie posiadające 

osobowości prawnej. 

Osoby składające zapis w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości 

prawnej obowiązane są przedstawić w miejscu przyjmowania zapisów właściwe dokumenty 

zaświadczające o ich uprawnieniach do reprezentowania tych podmiotów oraz winny okazać dowód 

osobisty lub paszport. 

Dla ważności zapisu na Akcje Serii C wymagane jest w terminie przyjmowania zapisów złożenie właściwie i 

w pełni wypełnionego formularza zapisu przez osobę uprawnioną lub jej pełnomocnika oraz opłacenia 

zapisu zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Memorandum Informacyjnym. 

Działanie przez pełnomocnika 

Subskrybent może działać za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika w zakresie 

określonym w treści udzielonego pełnomocnictwa.  

Jedna osoba może posiadać nieograniczoną liczbę pełnomocnictw.  

Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić w domu maklerskim 

przyjmującym zapis wystawione przez subskrybenta pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być 

wystawione w formie pisemnej. Szczegółowe zasady działania przez pełnomocnika  określają procedury 

domów maklerskich przyjmujących zapisy na Akcje Serii C. W przypadku braku takich procedur należy 

stosować zasady opisane w niniejszym punkcie. 

Pełnomocnictwo powinno być wystawione w formie aktu notarialnego lub zawierać podpis mocodawcy 

uwierzytelniony notarialnie bądź zostać sporządzone w obecności upoważnionego pracownika domu 

maklerskiego, przyjmującego zapisy na Akcje Serii C, który potwierdza ten fakt swoim podpisem. Działanie 

na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w innej formie niż opisane powyżej jest dopuszczalne 

jedynie po zaakceptowaniu przez dom maklerski przyjmujący zapis. 

Pełnomocnictwo takie powinno zawierać następujące dane dotyczące pełnomocnika i mocodawcy: 

 dla osób fizycznych: imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego i numer PESEL bądź numer 

paszportu, 

 dla rezydentów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi 

osobowości prawnej: firmę, siedzibę i adres, oznaczenie właściwego rejestru i numer, pod którym 

podmiot jest zarejestrowany, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do 

reprezentacji podmiotu, numer REGON. 

 dla nierezydentów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi 

osobowości prawnej: nazwę, adres, numer lub oznaczenie rejestru lub jego odpowiednika dla 

podmiotów zagranicznych, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do 

reprezentacji podmiotu. 

Oprócz pełnomocnictwa osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić 

następujące dokumenty: 
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 dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna), 

 oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię wyciągu z właściwego dla siedziby pełnomocnika rejestru 

lub innego dokumentu urzędowego zawierającego podstawowe dane o pełnomocniku, z którego  wynika 

jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do 

reprezentacji (jeśli pełnomocnikiem jest osoba prawna) albo oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię 

aktu zawiązania jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub innego dokumentu, z 

którego wynika umocowanie do składania oświadczeń woli (jeśli pełnomocnikiem jest jednostka 

organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej). W przypadku nierezydentów, jeżeli przepisy prawa 

lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg 

powinien być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i 

następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski, 

 oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię wyciągu z właściwego dla siedziby inwestora, składającego 

zapis na Akcje Oferowane, rejestru lub innego dokumentu urzędowego zawierającego podstawowe 

dane o niej, z którego wynika jej status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób 

uprawnionych do reprezentacji (jeśli mocodawcą jest osoba prawna) albo oryginał lub poświadczoną 

notarialnie kopię aktu zawiązania jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub 

innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do składania oświadczeń woli (jeśli mocodawcą jest 

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej). W przypadku nierezydentów, jeżeli 

przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska nie s tanowią 

inaczej, ww. wyciąg powinien być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub 

urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski. 

Jeżeli w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej  nie posiadającej osobowości prawnej 

występującej w roli pełnomocnika działają osoby nie posiadające umocowania do takiego działania na 

podstawie wskazanego powyżej dokumentu urzędowego, powinny one posiadać dodatkowo odrębne 

pełnomocnictwo do złożenia zap isu na Akcje Oferowane, udzielone im przez osoby uprawnione do 

reprezentowania zgodnie z przedstawionym dokumentem urzędowym. Pełnomocnictwo powinno być 

udzielone na piśmie w formie aktu notarialnego lub z podpisem poświadczonym notarialnie, bądź też 

złożonym w obecności upoważnionego pracownika domu maklerskiego, przyjmującego zapisy na Akcje 

Serii C, który potwierdza ten fakt swoim podpisem. Dom maklerski przyjmujący zapis może zaakceptować 

inną formę pisemnego pełnomocnictwa, o ile pełnomocnictwo to nie będzie budziło jakichkolwiek 

wątpliwości. 

Pełnomocnictwo udzielane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi być uwierzytelnione przez 

polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny, chyba że przepisy prawa lub 

umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowią inaczej. 

Tekst pełnomocnictwa udzielonego w języku innym niż polski musi zostać przetłumaczony przez tłumacza 

przysięgłego na język polski. 
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11.4. Wskazanie zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania 

wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej  

Warunkiem skutecznego złożenia zapisu jest jego opłacenie, w kwocie równej iloczynowi liczby Akcji 

objętych zapisem i ich Ceny Emisyjnej. Opłacenie Akcji Oferowanych następuje wyłącznie w walucie 

polskiej. Dopuszcza się następujące formy opłacenia zapisu:  

 gotówką,  

 przelewem bankowym. 

W przypadku Inwestorów, którzy składają zapisy na Akcje Oferowane w związku z Prawami Poboru 

zapisanymi na rachunku papierów wartościowych w chwili składania zapisu (Zapisy Podstawowe) lub 

Inwestorów, którzy mieli Prawa Poboru zapisane na tym rachunku w dniu prawa poboru (Zapisy 

Dodatkowe) wymaga się, aby środki na opłacenie Akcji znalazły się na właściwym rachunku danej firmy 

inwestycyjnej (przyjmującej zapisy) najpóźniej w chwili składania zapisu. 

W przypadku zapisów składanych przez Inwestorów wskazanych przez Zarząd Spółki, Inwestorzy  

dokonują wpłat na Akcje Serii C na wydzielony rachunek firmy inwestycyjnej wskazany w zaproszeniu do 

złożenia zapisu. Zgodnie z art. 5a. ust . 2 Ustawy o ofercie publicznej, środki pieniężne pochodzące z wpłat 

nie mogą zostać przekazane emitentowi przed zarejestrowaniem przez sąd rejestrowy podwyższenia 

kapitału zakładowego, w ramach którego dokonana została oferta publiczna akcji.   

Przelew powinien zawierać adnotacje w tytule wpłaty: 

 dla osób fizycznych – numer PESEL, imię i nazwisko oraz adnotacje „wpłata na Akcje Serii C CSY SA”, 

 dla pozostałych – nazwa Subskrybenta oraz adnotacje „wpłata na Akcje Serii C CSY SA”. 

W przypadku opłacenia mniejszej liczby akcji, niż wskazana w dokumencie zapisu, przy dokonywaniu 

przydziału akcji nie będą brane pod uwagę akcje nieopłacone lub opłacone nieterminowo, z 

uwzględnieniem zasady, że nie można nabyć ułamkowych części akcji. 

Wyłączną odpowiedzialność z tytułu terminowego wniesienia wpłat na Akcje ponosi Inwestor.  

W przypadku, gdy Prawo Poboru realizowane jest z rachunku papierów wartościowych danego Inwestora 

w domu maklerskim, Akcje Serii C zostaną zapisane automatycznie na rachunku papierów wartościowych, 

z którego realizowany jest zapis w wykonaniu Prawa Poboru lub Zapis Dodatkowy – bez konieczności 

złożenia przez Inwestora dyspozycji deponowania.  

W przypadku Akcji Serii C nieobjętych w wykonaniu prawa poboru i w Zapisach Dodatkowych, które zostały 

następnie objęte przez wytypowanych przez Zarząd Inwestorów, Akcje Serii C zasilą rachunki papierów 

wartościowe tych Inwestorów wskazane w złożonych dyspozycjach deponowan ia. 

Wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu.  
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11.5. Informacja o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków prawnych 

złożonego zapisu, wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie uchylenie było 

skuteczne   

W przypadku, gdy po otwarciu publicznej subskrypcji Akcji Oferowanych, zostanie udostępniony Aneks do 

Memorandum Informacyjnego, dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem 

ostatecznego przydziału Akcji Oferowanych, o którym Emitent powziął wiadomość przed tym przydziałem, 

zostanie dokonana odpowiednia zmiana terminu przydziału Akcji Oferowanych, aby Inwestorzy, którzy 

złożyli zapisy przed udostępnieniem tego Aneksu, mogli uchylić się od skutków prawnych złożenia tych 

zapisów w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia tego Aneksu do publicznej wiadomości, poprzez 

złożenie w miejscu, w którym uprzednio złożył zapis, pisemnego oświadczenia. 

11.6. Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych   

Zarząd Emitenta w porozumieniu z Oferującym, w oparciu o prawidłowo opłacone zapisy,  dokona 

przydziału Akcji serii C. Przydział Akcji serii C zostanie dokonany w terminie wskazanym w punkcie 11.2 

niniejszego Memorandum.   

Podstawą przydziału Akcji Serii C będzie złożenie i opłacenie zapisu zgodnie z zasadami opisanymi w 

Memorandum Informacyjnym. Inwestorom, którzy złożyli Zapisy Podstawowe na Akcje Serii C w liczbie 

wynikającej z liczby posiadanych Jednostkowych Praw Poboru, przydzielone zostaną Akcje Serii C w 

liczbie wynikającej ze złożonego zapisu. Akcje Serii C nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru zostaną 

przeznaczone na realizację Zapisów Dodatkowych złożonych przez osoby będące Akcjonariuszami Spółki 

w dniu ustalenia Prawa Poboru. Jeśli Zapisy Dodatkowe  opiewać będą na większą liczbę Akcji Serii C niż 

pozostająca do objęcia, przydział dokonany zostanie zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji zapisó w. 

Ułamkowe części Akcji Serii C nie będą przydzielane. Emitent nie będzie przydzielał również Akcji Serii C 

kilku osobom łącznie. Akcje Serii C nieprzydzielone w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone po jednej 

Akcji Serii C kolejno Inwestorom, którzy złożyli Zapisy Dodatkowe na największą liczbę Akcji Serii C. W 

przypadku, gdy zgodnie z powyższą zasadą, do  przydziału jednej Akcji Serii C kwalifikowałyby się co 

najmniej dwa zapisy (opiewające  na tą samą liczbę Akcji Serii C), akcja ta zostanie przydzielona losowo za 

pośrednictwem systemu informatycznego obsługującego przydział.  

Jeżeli nie wszystkie Akcje Serii C zostaną objęte w wykonaniu Prawa Poboru lub w Zapisach 

Dodatkowych, Zarząd Emitenta będzie mógł zaoferować nieobjęte Akcje Serii C wytypowanym przez siebie 

Inwestorom. W takim przypadku przydział zostanie dokonany według uznania Zarządu po cenie nie ni ższej 

niż cena emisyjna. 

11.7. Wskazanie zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot  

W przypadku, gdy zgodnie z opisanymi zasadami przydziału Inwestorowi składającemu zapis na Akcje 

Oferowane nie zostaną przydzielone Akcje lub przydzielona zostanie mniejsza liczba Akcji niż ta, na którą 

złożono zapis, nadpłacone kwoty zostaną zwrócone Inwestorom w terminie 5 (słownie: pięć) dni roboczych 

od dnia dokonania przydziału Akcji, na rachunki bankowe lub Rachunki Inwestycyjne wskazane w 

formularzach zapisu. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek.  
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11.8. Wskazanie przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku lub emitent może odstąpić 

od jej przeprowadzenia   

Emisja Akcji serii C nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy: 

 do dnia zamknięcia subskrypcji w terminach określonych w Memorandum  Informacyjnym nie zostanie 

objęta zapisem należycie opłacona przynajmniej jedna Akcja serii C, lub 

 Zarząd Emitenta w terminie  6 miesięcy od daty powzięcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki nie zgłosi do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższonego 

kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii C, lub  

 uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego odmawiające zarejestrowania podwyższenia 

kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii C. 

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego, wynikającego z emisji Akcji serii C uzależniona jest także 

od złożenia przez Zarząd w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału 

zakładowego oraz postanowienia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, określającego wysokość 

podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie ilości Akcji serii C objętych ważnymi zapisami. 

Oświadczenie to, złożone zgodnie z art. 310 KSH, w związku z art. 431 § 7 KSH, powinno określić 

wysokość kapitału zakładowego po zakończeniu publicznej subskrypcji w granicach określonych w uchwale 

o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii C. Niezłożenie powyższego oświadczenia 

przez Zarząd spowodowałoby niemożność rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 

Akcji serii C i tym samym niedojście emisji Akcji serii C do skutku.  

Zarząd Emitenta, oświadcza, że wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 

Akcji serii C zostanie złożony do sądu niezwłocznie  po przydziale Akcji Spółki i po otrzymaniu wszystkich 

niezbędnych dokumentów od podmiotów przyjmujących zapisy na akcje.  

Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje  zwykłe na okaziciela serii C CSY Spółki Akcyjnej o 

wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda Akcja, oferowanych w ramach Prawa Poboru dla 

dotychczasowych akcjonariuszy Emitent może odstąpić od Publicznej Oferty jedynie z ważnych powodów, 

do których należy zaliczyć w szczególności: 

 nagłą zmianę w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, regionu świata, której nie można było 

przewidzieć przed rozpoczęciem oferty, a która miałaby lub mogła mieć istotny negatywny wpływ na 

przebieg oferty, działalność Emitenta lub naruszałaby interes  Inwestorów, 

 nagłą zmianę w otoczeniu gospodarczym lub prawnym Emitenta, której nie można było przewidzieć 

przed rozpoczęciem oferty, a która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność 

operacyjną Emitenta lub wpływała na bezpieczeństwo interesów Inwestorów,  

 nagłą zmianę w sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Emitenta, która miałaby lub mogłaby 

mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, a której nie można było przewidzieć przed 

rozpoczęciem oferty, 

 wystąpienie innych nieprzewidzianych okoliczności powodujących, iż przeprowadzenie oferty i 

przydzielenie Akcji Oferowanych byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla interesu Emitenta lub wpływała na 

bezpieczeństwo interesów inwestorów. 
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Po rozpoczęciu Oferty Publicznej 3.600.000 (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy) Akcji zwykłych na 

okaziciela Serii C CSY Spółki Akcyjnej o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda Akcja, 

oferowanych w ramach Prawa Poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Emitent może zawiesić Ofertę 

Publiczną, tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, niezależnych od Spółki, jeżeli jej przeprowadzenie mogłoby 

stanowić zagrożenie dla interesu Emitenta lub inwestora lub byłoby niemożliwe.  

Emitent zwraca uwagę, że w przypadku odstąpienia lub zawieszenia oferty dokonane przez inwestorów 

wpłaty na akcje zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.    

W przypadku zawieszenia Oferty Publicznej w trakcie trwania subskrypcji złożone zapisy zostaną przez 

Emitenta uznane za wiążące, a wpłaty na akcje nie będą podlegać automatycznemu zwrotowi 

subskrybentom. Osoby, które złożyły zapis na Akcje Serii C mają natomiast prawo uchylenia się od 

skutków prawnych złożonego zapisu w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia Aneksu, na 

podstawie którego oferta jest zawieszana. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez 

oświadczenie na piśmie złożone w biurze maklerskim, w którym złożono zapis. 

Zawieszenie Oferty Publicznej może zostać dokonane bez jednoczesnego podania nowych terminów jej 

przeprowadzenia. W takim przypadku odwieszenie Oferty Publicznej przez Zarząd Spółki nastąpi w takim 

terminie, aby przeprowadzenie Oferty Publicznej było dalej prawnie możliwe . 

11.9. Informacja dotycząca sposobu i formy ogłoszenia o: (i) dojściu lub niedojściu oferty do skutku 

oraz sposobu  i terminu zwrotu wpłaconych kwot, (ii) odwołaniu, odstąpieniu od przeprowadzenia 

oferty lub jej zawieszeniu    

W przypadku dojścia do skutku Oferty Akcji Serii C, informację o tym fakcie Emitent przekaże w trybie 

określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie, niezwłocznie po dokonaniu przydziału. 

Spółka przekaże informację o  niedojściu Oferty Akcji Serii C do skutku w trybie określonym w art. 56 ust. 1 

Ustawy o ofercie, niezwłocznie po powzięciu przez Spółkę informacji o niedojściu Oferty do skutku.  

Emisja Akcji Oferowanych nie dojdzie do skutku, jeżeli: 

1) do dnia zamknięcia subskrypcji Akcji Oferowanych nie zostaną właściwie złożone i prawidłowo opłacone 

zapisy na co najmniej 1 (słownie: jedną) Akcję Serii C, lub 

2) w terminie 6 miesięcy od daty powzięcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, 

Zarząd Emitenta nie zgłosi do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie emisji Akcji Oferowanych, 

3) uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia 

kapitału zakładowego Emitenta z tytułu emisji Akcji Oferowanych. 

Wobec powyższego istnieje ryzyko, iż inwestorzy nie nabędą Akcji serii C, a środki finansowe 

przeznaczone na objęcie akcji będą czasowo zamrożone natomiast ich zwrot będzie następował bez 

jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. 

Fakt dotyczący odwołania lub odstąpienia od przeprowadzenia oferty zostanie podany do publicznej 

wiadomości nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje w 

formie Aneksu do Memorandum.  
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Uzasadnienie decyzji o odwołaniu lub odstąpieniu od przeprowadzenia oferty nie musi być przekazane do 

publicznej wiadomości.   
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IV. DANE O EMITENCIE I JEGO DZIAŁALNOŚCI 

1. Podstawowe dane o Emitencie 

Nazwa (firma) CSY Spółka Akcyjna 
Kraj: Polska 
Siedziba:  Iława 

Adres:  14-200 Iława, ul. Grunwaldzka 13 
Numer KRS: 0000367655 

NIP:  744-16-67-139 
REGON:  519608547 

Oznaczenie Sądu:  Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Telefon:  + 89 648 21 31 

Fax: + 89 648 23 32 
Poczta elektroniczna:  csy@csy.ilawa.pl 

Strona internetowa:  www.csy.ilawa.pl 

2. Czas trwania Emitenta 

Emitent został utworzony na czas nieoznaczony – zgodnie z § 2 pkt 1 Statutu Spółki „czas trwania Spółki 

jest nieograniczony”. 

3. Przepisy prawa, na podstawie których został utworzony Emitent  

Emitent został utworzony na podstawie prawa polskiego, w szczególności na podstawie KSH. Do 

utworzenie Emitenta nie było wymagane uzyskanie jakiegokolwiek zezwolenia.  

4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego  rejestru 

Poprzednik prawny Emitenta („IŁAWSKIE ZAKŁADY CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH” sp. z o.o.) został 

wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział 

Gospodarczy w dniu 27 kwietnia 2004 roku pod numerem KRS 0000204736.  

W dniu 11 października 2010 roku zostało wydane Postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII 

Wydział Gospodarczy KRS (sygn. akt OL.VIII NS-REJ.KRS/010937/10/687) o przekształceniu spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, które dokonane zostało na podstawie Uchwały nr 1 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Iławskie Zakłady Części Samochodowych sp. z o.o. z dnia 

31.08.2010 r. Spółka Akcyjna została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr 

Przedsiębiorców pod numerem 0000367655. 

W dniu 29 listopada 2010 roku zostało wydane Postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział 

Gospodarczy KRS (sygn. akt OL.VIII NS-REJ.KRS/12482/10/924) o zmianie firmy Spółki z dotychczasowej 

„IŁAWSKIE ZAKŁADY CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH” SA na CSY SA.    

5. Opis historii Emitenta 

Poniżej został przedstawiony krótki opis historii Emitenta.  

„IŁAWSKIE ZAKŁADY CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która 

była bezpośrednią poprzedniczką CSY Spółka Akcyjna została zawiązana w dniu 19.04.2004 r. na 

podstawie aktu notarialnego Repertorium A 3021/2004 sporządzonego przez Notariusza Marzenę 
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Godlewską-Drewniak w jej Kancelarii Notarialnej w Iławie. Spółka w dniu 27.04.2004 r. została 

zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy 

pod numerem KRS 0000204736. Założycielem spółki była osoba prawna „IŁAWSKIE ZAKŁADY NAPRAW 

SAMOCHODÓW” S.A. z siedzibą w Iławie. Od początku funkcjonowania siedziba Spółki mieściła się w 

Iławie. 

„IŁAWSKIE ZAKŁADY CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH” sp. z o.o. z siedzibą w Iławie rozpoczęła działalność 

w dniu 01.06.2004 r. na bazie Wydziału Produkcji IŁAWSKICH ZAKŁADÓW NAPRAW SAMOCHODÓW  

SA jako spółka kontynuująca produkcję części zamiennych i komponentów dla przemysłu 

motoryzacyjnego. Zakres funkcjonowania Spółki został określony w Umowie i obejmował następującą 

podstawową działalność:  

 produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, 

 obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 

 sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, 

 produkcja konstrukcji stalowych i ich części. 

Należy zaznaczyć, iż działalność prowadzona przez Spółkę w znacznym stopniu ukierunkowana była na 

realizację sprzedaży produktów własnych. 

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „IŁAWSKICH ZAKŁADÓW CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH” 

sp. z o.o. w dniu 31.08.2010 r. podjęto Uchwałę nr 1 w sprawie zmiany prawnej formy prowadzenia 

działalności Spółki na spółkę akcyjną. Kapitał zakładowy Spółki został ustalony na poziomie 4.940.000,00 

zł i dzielił się na 4.940.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalne j 1,00 zł każda. 

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

z dnia 11.10.2010 r. „IŁAWSKIE ZAKŁADY CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH” Spółka Akcyjna została 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000367655 (sygn. akt OL.VIII NS-

REJ.KRS/010937/10/687).  

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14.10.2010 r. na podstawie Uchwały nr 5 

Akcjonariusze Spółki podjęli decyzje o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 4.940.000,00 zł do 

kwoty 7.200.000,00 zł, tj. o kwotę 2.260.000,00 zł w drodze emisji nowych Akcji zwykłych na okaziciela serii 

B. Emisja akcji serii B została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z treścią Art. 431 §  

2 pkt. 1. KSH. Cena emisyjna została ustalona na 1,00 zł za 1 akcję. Jednocześnie podjęto decyzję o 

upublicznieniu Spółki. Wprowadzenie Spółki do obrotu na rynku NewConnect miało miejsce w dniu 

23.12.2010 r. 

Ważniejsze wydarzenia w historii Spółki: 

 2004 rok – utworzenie Iławskich Zakładów Części Samochodowych sp. z o.o., 

 2005 rok – podwyższenie kapitału zakładowego – kapitał zakładowy wzrósł do 1 200 tys. zł. 

 2007 rok: 

 podwyższenie kapitału zakładowego – kapitał zakładowy wzrósł do 1 600 tys. zł, 

 Wystawa Innowacyjności, Uniwersytet Warmińsko -Mazurski w Olsztynie – rozpoczęcie 

nowej kampanii marketingowej, 

 podwyższenie kapitału zakładowego – kapitał zakładowy wzrósł do 1 690 tys. zł. 

 



 

 
68 

 2009 rok:  

 udział w targach Transexpo w Kielcach, 

 uzyskanie przez Iławskie Zakłady Części Samochodowych sp. z o.o. certyfikatu Systemu 

Zarządzania Jakością na zgodność z normą ISO 9001:2001 wydanego przez Urząd 

Dozoru Technicznego, 

 wdrożenie nowego systemu informatycznego klasy ERP – Graffiti Pro, 

 uzyskanie dofinansowania w kwocie 471.079,13 zł na realizację projektu: „Wzrost 

innowacyjności Iławskich Zakładów Części Samochodowych sp. z o.o.” w ramach 

działania 1.1.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-

2013. 

 2010 rok: 

 podwyższenie kapitału zakładowego – kapitał zakładowy wzrósł do 1 859 tys. zł,  

 zmiana formy prawnej – przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialności w spółkę 

akcyjną, ustalenie kapitału zakładowego na poziomie 4.940 tys. zł, 

 podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji zwykłych na okaziciela serii B – 

kapitał zakładowy wzrósł do 7.200 tys. zł, 

 zmiana nazwy na CSY SA, 

 debiut Spółki na rynku NewConnect. 

 2011 rok: 

 zakończenie realizacji projektu „Wzrost innowacyjności Iławskich Zakładów Części 

Samochodowych sp. z o.o.” w ramach działania 1.1.7 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.  

 2012 rok: 

 uzyskanie przez CSY SA certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normą 

ISO 9001:2008 wydanego przez SGS. 

6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia  

Zgodnie z raportem rocznym za 2012 rok kapitały własne Emitenta przedstawiały się następująco: 

PASYWA (w tys. zł) 
Stan na 

31.12.2012 
Stan na 

31.12.2011 

Kapitał własny 8 448 7 596 

Kapitał zakładowy 7 200 7 200 

Kapitał z aktualizacji wyceny 334 334 

Kapitał zapasowy 263 8 

Zysk (strata) z lat ubiegłych -202 -202 

Zysk (strata) netto  853 256 

Kapitał zakładowy powstaje w wyniku podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji danej serii.  Jego 

wartość stanowi iloczyn wartości nominalnej akcji i liczby akcji Emitenta.  

Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku. Do kapitału zapasowego przelewane są 

również nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalne j, a pozostałe po 

pokryciu kosztów ich wydania. Stosownie do przepisu art. 396 § 1 KSH, Spółka jest zobowiązana tworzyć 
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kapitał zapasowy na pokrycie strat, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, 

dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. 

W Spółce nie utworzono innych kapitałów poza wyżej wymienionymi. W Spółce nie utworzono również 

żadnych innych funduszy, które zwiększałyby wartość kapitałów własnych. Ponadto wartość kapitału 

własnego kształtuje poziom skumulowanych zysków (strat) z lat ubiegłych oraz zysk (strata) z roku 

bieżącego. 

Kapitał zakładowy 

Zgodnie z § 5 ust. 1 Statutu Spółki kapitał zakładowy wynosi 7.200.000 zł (siedem milionów dwieście 

tysięcy złotych). Zgodnie z § 5 ust. 2 Statutu Spółki kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 

a) 4.940.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy) Akcji na okaziciela serii A o wartości 

nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 0000001 do 4940000, 

b) 2.260.000 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) Akcji na okaziciela serii B o wartości 

nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach 0000001 do 2260000.   

Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w spółce IŁAWSKIE ZAKŁADY CZĘŚCI 

SAMOCHODOWYCH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która to spółka została przekształcona w 

spółkę akcyjną zgodnie z przepisami KSH i pokryte zostały majątkiem Spółki Przekształcanej, wobec czego 

kwota wpłacona na pokrycie kapitału zakładowego, który wynosi 4.940.000,00 zł (cztery miliony 

dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych) wpłacona została w całości (§ 5 ust. 3 Statutu Spółki).     

Kapitał zapasowy 

Zgodnie z § 5 ust. 5 Statutu Spółki, podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przeniesienie 

do niego z kapitału zapasowego kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne wydanie akcji 

dotychczasowym akcjonariuszom, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji.   

Zgodnie z art. 396 § 1 KSH na pokrycie strat należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co 

najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału 

zakładowego. Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej 

wartości nominalnej, a pozostałe – po pokryciu kosztów emisji akcji (art. 396 § 2 KSH). Zgodnie z art. 396 § 

3 KSH do kapitału zapasowego wpływają również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za 

przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o  ile te dopłaty nie będą użyte na 

wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat. Na dzień 30.09.2013 r. kapitał zapasowy Spółki wynosił 

914.130,51 zł.  

Kapitał rezerwowy 

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego Emitent nie tworzył kapitału 

rezerwowego.   

7. Informacja o nieopłaconej części kapitału zakładowego  

Wszystkie akcje tworzące kapitał zakładowy Spółki zostały opłacone w całości.  
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8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez 

obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia 

w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji  

Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa.  

9. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu 

przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach 

kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości 

kapitału zakładowego, o które w dacie aktualizacji memorandum może być jeszcze podwyższony 

kapitał zakładowy w tym trybie  

Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w 

ramach kapitału docelowego. 

10. Rynki papierów wartościowych, na których są lub były notowane papiery wartościowe Emitenta 

lub wystawione w związku z nimi kwity depozytowe  

Papiery wartościowe Emitenta, to jest Akcje serii A i Akcje serii B, są przedmiotem obrotu w alternatywnym 

systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. od dnia 27.12.2010 r. Emitent nie wystawiał kwitów depozytowych.    

11. Informacja o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego papierom 

wartościowym 

Emitentowi ani jego papierom wartościowym nie został nadany rating.  

12. Informacja na temat powiązań kapitałowych i organizacyjnych Emitenta  

12.1. Informacja o podmiocie dominującym wobec Emitenta  

Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne SA. Podmiot ten 

posiada na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego 3.955.290 sztuk akcji Emitenta, 

co daje 54,93% udział w kapitale zakładowym i uprawnia do 54,93% w głosach na Walnym Zgromadzeniu. 

12.2. Informacja o podmiotach zależnych od Emitenta 

Emitent posiada 49,69% akcji spółki Polfinance SA co daje 49,69% udział w kapitale zakładowym i 

uprawnia do 49,69% w głosach na Walnym Zgromadzeniu.  Emitent nie traktuje tego podmiotu jako spółki 

zależnej, gdyż nie podlega ona konsolidacji z CSY SA, jest to długoterminowa inwestycja kapitałowa.   

12.3. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy Emitentem a 

osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz Emitentem 

lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a jego 

znaczącymi akcjonariuszami  

Istnieją następujące powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne członków organów Emitenta 

pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta 



 

 
71 

oraz pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych 

Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta:  

 Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne SA jest akcjonariuszem posiadającym 3.955.290 Akcji 

Emitenta reprezentujących 54,93% w kapitale zakładowym Spółki i 54,93% w głosach na Walnym 

Zgromadzeniu. Pan Krzysztof Skrzypski będący członkiem Rady Nadzorczej PTI SA jest równocześnie 

członkiem Rady Nadzorczej CSY SA.       

12.4. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy Emitentem , 

osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi 

akcjonariuszami Emitenta a Oferującym oraz Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi 

w skład jego organów zarządzających i nadzorczych)  

Nie istnieją powiązania osobowe, majątkowe czy organizacyjne pomiędzy Emitentem, osobami 

wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami 

Emitenta a Oferującym oraz Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów 

zarządzających lub nadzorczych). 

13. Informacje o podstawowych produktach, towarach i usługach Emitenta  

13.1. Informacje o działalności produkcyjnej i handlowej Spółki  

Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest produkcja części zamiennych do samochodów 

ciężarowych i autobusów (m.in. VOLVO, SCANIA, MAN, IVECO, STAR, JELCZ, IKARUS, AUTOSAN),  

przyczep i naczep (m.in. FREUHAUF, TRAILOR, BPW, HL, ZREMB), maszyn rolniczych, maszyn 

budowlanych, maszyn do robót drogowych oraz maszyn górniczych. 

Zakres oferowanych wyrobów własnych obejmuje w szczególności: 

  śruby, nakrętki i podkładki specjalne do podwozi samochodowych i silników, 

  sworznie: tłokowe, zwrotnicy, resoru, kulowe do przegubów, itp., 

  tuleje: sworznia zwrotnicy, korbowodu, resoru i inne, 

  strzemiona resoru, 

  gniazda zaworowe, 

  tuleje cylindrowe. 

 

 

 

 

 

 



 

 
72 

 

Wyroby własne CSY SA 

 
Źródło: Emitent  

 

 

Źródło: Emitent  

Uzupełnieniem oferty wyrobów własnych jest produkcja: 

 komponentów dla producentów ww. pojazdów, maszyn i urządzeń oraz ich dostawców,  

 dźwigników kanałowych pneumatyczno-hydraulicznych o udźwigu nominalnym 12,5 tony , 

przeznaczonych do wykorzystania w pracach obsługowo-naprawczych w stacjach obsługi pojazdów i 

warsztatach naprawczych. 
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Spółka świadczy również usługi w zakresie obróbki metali, w tym: 

 obróbki mechanicznej (toczenie, szlifowanie, frezowanie, wiercenie, gwintowanie), 

 obróbki plastycznej (spęczanie, gięcie, tłoczenie, walcowanie gwintów),  

 obróbki cieplno-chemicznej (hartowanie i odpuszczanie, hartowanie indukcyjne, nawęglanie, 

azotowanie), 

 obróbki galwanicznej (fosforanowanie cynkowe, cynkowanie i chromianowanie bezbarwne i żółte). 

Spółka w procesach produkcyjnych wykorzystuje różnego rodzaju stale jakościowe, rury stalowe oraz 

odlewy żeliwa i stopy metali nieżelaznych. W procesach technologicznych wykorzystywane są również inne 

materiały takie jak oleje, smary i emulsje. 

Produkowane przez Emitenta części wytwarzane są ze stali jakościowych, stopów metali nieżelaznych , jak 

również odlewów żeliwnych. W procesie technologicznym Emitent wykorzystuje własny park maszynowy 

obejmujący: tokarki konwencjonalne, tokarki sterowane numerycznie, szlifierki kłowe i bezkłowe, frezarki 

konwencjonalne i z centrami CNC. Pozwala to na osiągnięcie wysokich parametrów jakościowych 

produkowanych części. Ponadto w procesie technologicznym Emitent wykorzystuje własne linie 

technologiczne do obróbki plastycznej, obróbki galwanicznej oraz obróbki cieplno-chemicznej. Pozwala to 

na zamknięcie całego procesu produkcyjnego w ramach jednego zakładu. Z uwagi na posiadane zaplecze 

produkcyjne Emitent nie jest zmuszony do zlecenia podwykonawstwa na poszczególne procesy w cyklu 

produkcyjnym. Emitent w miarę posiadanych wolnych mocy produkcyjnych przyjmuje również zlecenia od 

podmiotów zewnętrznych na wykonanie  określonych prac. 

13.2. Udział poszczególnych produktów i usług w sprzedaży ogółem  

W latach 2011-2012 oraz w III kwartale 2013 roku struktura sprzedaży Emitenta przedstawiała się 

następująco: 

Struktura rodzajowa sprzedaży w tys. zł 2011 2012 III Q 2013 

Sworzeń (w tym sworzeń kulowy) 2 610 3 525 2 495 

Sworzeń tłokowy 1 160 876 336 

Śruba koła 1 098 816 853 

Śruba 798 1 002 810 

Strzemię 814 1 056 1 431 

Tuleja 692 1 392 805 

Tłok 203 8 122 

Tulejka 380 545 358 

Nakrętka 371 390 276 

Pozostałe w tym usługi i materiały 4 081 4 783 4 393 

RAZEM 12 207 14 393 11 881 
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13.3. Analiza otoczenia konkurencyjnego 

Pomimo, że Spółka nie posiada przewagi konkurencyjnej w swojej dziedzinie, jej atutami są wieloletnie 

doświadczenie, wypracowane technologie pozwalające produkować wyroby o wysokiej jakości wykonania, 

wysoko wykwalifikowana kadra, wypracowane przez wiele lat zaufanie klientów. Emitent działa jednak w 

otoczeniu rynkowym, na którym funkcjonują podmioty oferujące podobne produkty. Są to głównie małe 

zakłady produkcyjne oferujące pojedynczy asortyment. 

CSY SA wyróżnia dwa główne rynki zbytu: 

 rynek pojazdów użytkowych, 

 rynek maszyn rolniczych. 

W ofercie produktowej Emitenta znajdują się głównie części zamienne do pojazdów użytkowych – 

samochodów dostawczych o dużej i średniej ładowności, maszyn drogowych, budowlanych. Produkcja 

części zamiennych w 2011 roku w Polsce była oceniana na 37 mld zł, wartość rynku części zamiennych 

oraz usług to 31 mld zł (3% udział w rynku europejskim). W roku 2012 nastąpił wzrost o około 2%. 

Dystrybucja w kraju jest szybko rosnącym segmentem, który od kilku lat wykazuje znaczny wzrost 

przychodów. Wzmocnienie firm dystrybucyjnych jest widoczne, a nastroje na kolejne lata poprawiają się. W 

ostatnim roku znaczne kwoty przeznaczono na badania w sektorze części motoryzacyjnych zarówno w 

Europie jak w Polsce. Prognozuje się wzrost zapotrzebowania na samochody (nowe i używane) oraz na 

części samochodowe w następnych latach. Problemy kredytowe przekładają się jednak stale na 

utrzymanie mniejszych wydatków na samochody oraz akcesoria i części do nich. Zgodnie z trendami 

europejskimi i polskimi szybszy wzrost dotyczy rynku producentów i dystrybutorów niezależnych. 

Polski rynek dystrybutorów części i akcesoriów motoryzacyjnych dynamicznie się rozwija. W oparciu o 

dane widać poprawę nastrojów tych firm oraz prognozy znacznych wzrostów przychodó w. Zainteresowanie 

produktami z polski wzrasta w kraju i za granicą. W Polsce utrzymuje się tendencja do zakupów 

samochodów używanych a ograniczenie akcji kredytowych wzmacnia zapotrzebowanie na samochody z 

rynku wtórnego. W efekcie sprzedaż i zainteresowanie częściami zamiennymi jest znaczne i wzrasta. 

Funkcjonujące w Polsce warsztaty samochodowe rzadko wykorzystują części proponowane przez 

producentów samochodów najczęściej kupowane są „zamienniki”, ich ceny pozwalają na ograniczenie 

wydatków na samochody o połowę. 

W przypadku rynku maszyn rolniczych CSY S.A. dostarcza swoje wyroby zarówno bezpośrednio na linie 

produkcyjne, jak i rynek wtórny. Rynek ten podlega znacznym wahaniom koniunkturalnym i jest głęboko 

zależny od sytuacji ekonomicznej finalnych odbiorców maszyn. Większość zakupów dokonywanych przez 

indywidualnych odbiorców w kraju wspomagana jest środkami pochodzącymi z Funduszy Europejskich, 

natomiast odbiorcy instytucjonalni w kraju i zagranicą realizują swoją politykę inwestycyjną zależnie od 

aktualnych potrzeb i możliwości finansowych. 

13.4. Strategia rozwoju Emitenta  

Nadrzędnym celem CSY SA określonym również w polityce jakości Spółki jest nieustanny jej rozwój na 

rynku poprzez zwiększenie liczby obsługiwanych klientów oraz osiąganych przychodów. Pozyskiwanie 

nowych odbiorców w kraju i za granicą oraz doskonalenie zasobów infrastruktury przyczynia się do 
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zwiększenia rentowności produkcji. Spółka dąży do rozszerzenia oferowanego odbiorcom asortymentu . 

Stara się być nie tylko dostawcą wysokojakościowych wyrobów, ale również aktywnie wspierać swoich 

klientów w rozwiązywaniu problemów technicznych, tworzyć nowe rozwiązania konstrukcyjne. 

14. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych  

W okresie ostatnich dwóch lat spółka inwestowała głównie w park maszynowy. W 2011 roku Spółka 

uzyskała wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach realizacji projektu 

"Wzrost Innowacyjności Iławskich Zakładów Części Samochodowych Spółka otrzymała dofinansowanie w 

wysokości 479 071,13 zł (stanowiącej równowartość 44,9% wydatków poniesionych przez Spółkę na 

realizację w/w projektu). Najbardziej istotnym działaniem Spółki podjętym w 2012 r. na polu działalności 

innowacyjnej było złożenie w Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie 

wniosku o dofinansowanie projektu „Wzrost konkurencyjności CSY SA poprzez wdrożenie nowej 

technologii hartowania indukcyjnego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w poddziałaniu 1.1.7 „Dotacje 

inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MSP w zakresie innowacji i nowych technologii”. 

Przedmiotem wniosku o dofinansowanie był ultra innowacyjny piec do hartowania indukcyjnego o 

wnioskowanej wartości netto 954 830,00 zł. Wniosek ten uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i 

formalną w Agencji (dotacja została przyznana, jednakże na datę Memorandum Informacyjnego nie została 

jeszcze podpisana stosowna umowa). Pozostałe główne kierunki inwestycji to zakup środków transportu 

oraz zakup drobnych środków trwałych w postaci wyposażenia, sprzętu informatycznego i 

oprogramowania. Wysokość wydatków inwestycyjnych Emitenta w omawianym okresie przestawiała się 

następująco:  

Wydatki inwestycyjne w tys. zł 2011 2012 III Q 2013 

RAZEM 1 596 717 418*) 

*) bez wartości wnioskowanej dotacji        

15. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym, 

ugodowym arbitrażowym, egzekucyjnym lub likwidacyjnym 

Wedle wiedzy Emitenta ani z jego wniosku, wobec Emitenta nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne 

postępowanie upadłościowe, układowe, ugodowe arbitrażowe, egzekucyjne lub likwidacyjne. 

16. Informacja o wszystkich innych postępowaniach przed organami administracji publicznej, 

postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, w tym o postępowaniach w toku, za okres 

obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takich, które mogą wystąpić według wiedzy 

emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości albo mogą mieć 

istotny wpływ na sytuację finansową emitenta  

Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta ani też z jego wniosku nie zostało wszczęte ani nie toczą się 

żadne postępowania przed organami rządowymi, postępowanie  sądowe ani arbitrażowe. 
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17. Zobowiązania emitenta, w szczególności kształtujące jego sytuację ekonomiczną i finansową, 

które mogą istotnie wpłynąć na możliwość realizacji przez nabywców papierów wartościowych 

uprawnień w nich inkorporowanych  

Emitent nie posiada i według jego wiedzy nie istnieją żadne inne zobowiązania istotne z punktu widzenia 

realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych. Główne zobowiązania Emitenta 

zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym za rok 2012, przedstawionym w niniejszym Memorandum 

Informacyjnym. 

18. Informacje o nietypowych zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej 

za okres objęty sprawozdaniem finansowym 

Nie wystąpiły żadne nietypowe czynniki lub zdarzenia, mające wpływ na wyniki z działalności 

gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym.  

19. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i jego grupy 

kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu 

zamieszczonych w Memorandum Informacyjnym sprawozdań finansowych  

Po sporządzeniu danych finansowych, zaprezentowanych w niniejszym Memorandum, zaszły następujące 

istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta:  

 w dniu 21.10.2013 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które na podstawie Uchwały nr 4 

podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 3.600.000,00 zł 

(słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych), poprzez emisję do 3.600.000 (słownie: trzy miliony 

sześćset tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i cenie 

emisyjnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty). W wyniku emisji Akcji serii C kapitał zakładowy Spółki może 

zostać zwiększony do kwoty nie większej niż 10.800.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset 

tysięcy złotych). W wyniku przeprowadzonej emisji Akcji serii C Spółka pozyska maksymalnie 

3.600.000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych). 

20. Prognozy finansowe Emitenta 

Zarząd Emitenta nie publikował prognoz finansowych. 

21. Dane o osobach zarządzających i nadzorujących Emitenta  

21.1. Dane o członkach Zarządu Emitenta  

Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków (§ 10 ust. 1 Statutu 

Spółki). Zarząd wybierany jest na pięcioletnią kadencję. Członkowie Zarządu zatrudnieni są na podstawie 

umowy o pracę, bądź świadczą usługi zarządcze na podstawie kontraktu me nadżerskiego (§ 10 ust. 3  

Statutu Spółki). Zgodnie z § 10 ust. 5 Statutu Spółki organizację pracy Zarządu określa uchwalony przez 

Rade Nadzorczą regulamin.       

Obecnie w skład Zarządu Emitenta wchodzą: 

 Grzegorz Wrona – Prezes Zarządu.  

Kadencja Zarządu upływa w 2016 roku, z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok. 
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Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu 

(art. 369 § 4 KSH). Mandat członka Zarządu wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go 

ze składu Zarządu (art. 369 § 5 KSH).  

Grzegorz Wrona - Prezes Zarządu  

Termin upływu 
kadencji: 

2016 rok, z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok 

Wiek:  44 
Wykształcenie: 
 
Kariera zawodowa: 

Wyższe (w latach 1996 – 2001), absolwent Politechniki Lubelskiej, kierunek: Mechanika i 
Budowa Maszyn, specjalność: samochody i ciągniki. 
1993 – 2002 – Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. - stanowisko: technolog, 
2002 – 2010 – Tsubaki-Hoover Polska sp. z o.o. – stanowisko: specjalista ds. techniczno-
konstrukcyjnych, Asystent Dyrektora Generalnego,  
2004 – 2008 Członek Zarządu – Dyrektor Rozwoju Strategicznego,  
2008 – 2010 Dyrektor Rozwoju Strategicznego,  
2010 – obecnie – Iławskie Zakłady Części Samochodowych sp. z o.o. (Poprzednik 
prawny Emitenta) – Prezes Zarządu,  
08.2010 – obecnie – Iławskie Zakłady Części Samochodowych S.A. (obecnie CSY S.A.) 
– Prezes Zarządu. 

Pan Grzegorz Wrona nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, 
które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.  

Pan Grzegorz Wrona nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy 
o Krajowym Rejestrze Sądowym  ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów 
prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.  
Pan Grzegorz Wrona nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny 
rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.  
Pan Grzegorz Wrona nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 
rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH, ani na podstawie przepisów prawa 
państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 
Wobec Pana Grzegorza Wrony w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się i nie toczą postępowania cywilne, karne, 
administracyjne lub karno-skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla działalności Emitenta.  

21.2. Skład osobowy Rady Nadzorczej Emitenta  

Zgodnie ze Statutem Emitenta Rada Nadzorcza Spółki składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków, 

powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na pięcioletnią kadencję  (§ 9 ust. 1 Statutu 

Spółki). W skład Rady Nadzorczej wchodzą: 

 Mariusz Matusik – Przewodniczący Rady Nadzorczej,  

 Błażej Wasielewski – Członek Rady Nadzorczej,  

 Andrzej Kloc – Członek Rady Nadzorczej,  

 Krzysztof Skrzypski – Członek Rady Nadzorczej,  

 Beata Cwalińska – Członek Rady Nadzorczej.  
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Mariusz Matusik – Przewodniczący Rady Nadzorczej  

Termin upływu 
kadencji: 

19.12.2016 

Wiek:  29 

Wykształcenie: 
2003 – 2008 – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii, specjalność : 
Ekonomika pracy i zarządzanie kadrami.  

Kariera zawodowa:  
 

2012 – obecnie – Prezes Zastal S.A., Wiceprezes Zastal Transport, p.o. Prezesa 
Ciasteczka z Krakowa S.A., Prezes Landex sp. z o.o., Prezes Zastal Wagony sp. z o.o. 

2011 – 2012 – Dyrektor ds. Operacyjnych, Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.,   
2008 – 2011 – Menedżer, DGA S.A. 

2006 – 2009 – Ogólnopolski Koordynator ds. Relacji z Uczelniami w Stowarzyszeniu 
„Studenci dla Przedsiębiorczości SIFE Polska”.  
2011 – obecnie – Członek Rad Nadzorczych Spółek: De Molen S.A., Ciasteczka z 
Krakowa S.A., Mostostal Wrocław S.A., CSY S.A., RSY S.A., Tableo S.A.  

Pan Mariusz Matusik nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, 
które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.  

Pan Mariusz Matusik nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy 
o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów 
prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.  
Pan Mariusz Matusik nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny 
rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.  
Pan Mariusz Matusik nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 
rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH, ani na podstawie przepisów prawa 
państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 
Wobec Pana Mariusza Matusika w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się i nie toczą postępowania cywilne, karne, 
administracyjne lub karno-skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla działalności Emitenta.  

 

Błażej Wasielewski – Członek Rady Nadzorczej  

Termin upływu 
kadencji: 

19.12.2016 

Wiek:  30 

Wykształcenie: 

Makler Papierów Wartościowych – licencja nr 2314. 
2006 – 2008 – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu – Wydział Zarządzania, kierunek: 
Zarządzanie Inwestycjami i Nieruchomościami – studia magisterskie. 

2002 – 2006 – PWSZ w Kaliszu – Wydział Zarządzania i Marketingu, kierunek: 
Zarządzanie Biznesem  – licencjat. 

Kariera zawodowa:  
 

2011 – obecnie – Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu 
(spółka typu PE/VC) na stanowisku Specjalista ds. Rynków Finansowych,  a od 2012 
roku na stanowisku Dyrektor ds. inwestycji i oceny ryzyka. 
2010 – 2011 – Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A –  Makler Papierów 
Wartościowych. 
2009 – 2010 – Millennium Dom Maklerski S.A. w Poznaniu – Makler Papierów 
Wartościowych. 

2011 – obecnie – Członek następujących Rad Nadzorczych: Zastal S.A., CSY S.A., RSY 
S.A., Tableo S.A., De Molen S.A., Polfinance S.A., Coleos S.A., Mostostal Wrocław S.A., 
Mr Hamburger S.A. 

Pan Błażej Wasielewski nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w 
podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.  
Pan Błażej Wasielewski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie 
przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.  
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Pan Błażej Wasielewski nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny 
rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.  
Pan Błażej Wasielewski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 
rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH, ani na podstawie przepisów prawa 
państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 
Wobec Pana Błażeja Wasielewskiego w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się i nie toczą postępowania cywilne, 
karne, administracyjne lub karno-skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla działalności Emitenta.  

 

Andrzej Kloc – Członek Rady Nadzorczej  

Termin upływu 
kadencji: 

31.08.2015 

Wiek:  25 

Wykształcenie: 
Wykształcenie wyższe, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, 
kierunek: Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw. 

Kariera zawodowa: 2009 – obecnie – zatrudniony w Powszechnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A. na 
stanowisku analityk finansowy.  
2011 – obecnie – Członek Rady Nadzorczej Zastal S.A., Mostostal Wrocław S.A., Coleos 
S.A., RSY S.A. 

Pan Andrzej Kloc nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, 
które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.  
Pan Andrzej Kloc nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o 
Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów 
prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.  

Pan Andrzej Kloc nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny 
rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.  

Pan Andrzej Kloc nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów 
XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH, ani na podstawie przepisów prawa państwa innego 
niż Rzeczypospolita Polska. 

Wobec Pana Andrzeja Kloca w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się i nie toczą postępowania cywilne, karne, 
administracyjne lub karno-skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla działalności Emitenta.  

 

Krzysztof Skrzypski – Członek Rady Nadzorczej  

Termin upływu 
kadencji: 

31.08.2015 

Wiek:  49 
Wykształcenie: 
 
Kariera zawodowa: 

Wykształcenie wyższe, absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu, Wydział 
Zootechniczny. 
Od 1990 roku własna działalność gospodarcza polegająca na zarządzaniu 
gospodarstwem rolnym specjalizującym się w produkcji roślinnej.  
Od roku 1999 działalność w organach samorządu terytorialnego - radny gminy Dąbie.  
W roku 2009 powołany do składu Rady Nadzorczej w IZNS Iława S.A. oraz w 
Powszechnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A.  

Pan Krzysztof Skrzypski nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w 
podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.  
Pan Krzysztof Skrzypski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie 
przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.  
Pan Krzysztof Skrzypski nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny 
rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.  
Pan Krzysztof Skrzypski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 
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rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH, ani na podstawie przepisów prawa 
państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 
Wobec Pana Krzysztofa Skrzypskiego w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się i nie toczą postępowania cywilne, 
karne, administracyjne lub karno-skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla działalności Emitenta.  

 

Beata Cwalińska – Członek Rady Nadzorczej 

Termin upływu 
kadencji: 

05.06.2018 

Wiek:  48 
Wykształcenie: 
 
 
 
 
Kariera zawodowa: 

Wyższe (w latach 1987 – 1992), Akademia Rolniczo –Techniczna w Olsztynie,  tytuł 
magistra inżyniera. 
Skończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w 
Olsztynie, Wydział Administracji i Zarządzania w zakresie administracji publicznej, a 
także na Wydziale Nauk Ekonomicznych w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi. 
 
1984 – 1985 – pracownik ZOZ Iława,  
1992 – 1997 – nauczyciel w Ośrodku Szkolno-Wychowawczy Jażdżówki k/Iławy,  
1997 – 2013 – kierownik biura IZNS S.A., 
2013 – obecnie – Prezes Zarządu Spółki Tableo S.A. 

Pani Beata Cwalińska nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w 
podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.  
Pani Beata Cwalińska nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy 
o Krajowym Rejestrze Sądowym  ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów 
prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.  

Pani Beata Cwalińska nie została pozbawiona przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny 
rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, 
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.  

Pani Beata Cwalińska nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 
rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH, ani na podstawie przepisów prawa 
państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

Wobec Pani Beaty Cwalińskiej w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się i nie toczą postępowania cywilne, karne, 
administracyjne lub karno-skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla działalności Emitenta.  

 22. Struktura akcjonariatu Emitenta 

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego akcjonariuszami posiadającymi, co 

najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki są: 

 Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, która posiada 

3.955.290  sztuk Akcji Emitenta stanowiących 54,93% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 

54,93% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu,  

 Mostostal Wrocław Spółka Akcyjna siedzibą we Wrocławiu, która posiada 1.226.000 sztuk Akcji 

Emitenta stanowiących 17,03% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 17,03% głosów na jej 

Walnym Zgromadzeniu. 

Zgodnie z wiedzą Emitenta akcjonariuszy i członków organów Spółki nie łączy porozumienie, o którym 

mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ofercie. 

Wobec akcjonariuszy Emitenta będących osobami fizycznymi i posiadających ponad 10% głosów na WZ 

nie toczy się ani nie toczyły się w ciągu ostatnich 2 lat żadne postępowania cywilne, karne, administracyjne 

lub karno-skarbowe, które mogłyby mieć znaczenie dla działalności Emitenta.   
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Akcjonariusz 
Liczba 

akcji 

% Udział w 

liczbie akcji 

% Udział w 

ogólnej liczbie 
głosów 

Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Poznaniu 

3.955.290 54,93% 54,93% 

Mostostal Wrocław Spółka Akcyjna z siedzibą we  Wrocławiu 1.226.000 17,03% 17,03% 

Pozostali 2.018.710 28,04% 28,04% 

Razem  7.200.000 100,00% 100,00% 
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V. SPRAWOZDANIA FINANSOWE 

1. Sprawozdanie finansowe Emitenta za 2012 rok 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku 

 

 

 

 

 

 

CSY 

Spółka Akcyjna  
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Dla Akcjonariuszy CSY SA 

W związku ze sporządzeniem rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 

sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku przekazujemy Państwu to sprawozdanie, które 

zostało sporządzone w sposób zapewniających prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i 

finansowej Spółki na koniec grudnia 2012 roku oraz wyniku finansowego za 12 miesięcy 2012 roku. 

Elementy sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie  

w następującej kolejności: 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej  na dzień 31 grudnia 2011roku wykazujący po stronie aktywów i 

pasywów kwotę      13 516  tys.  zł 

Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wariant kalkulacyjny wykazujący 

zysk  netto w kwocie  853  tys. zł 

Sprawozdanie z całkowitych dochodów od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący całkowity 

dochód w kwocie   853   tys. zł 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych  wykazujące  zwiększenie  stanu  środków  pieniężnych o  kwotę   

28   tys. zł 

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku 

wykazujące zwiększenie  stanu kapitału własnego o 853  tys. zł 

Sprawozdanie wg segmentów operacyjnych 

Dodatkowe noty i objaśnienia 

 

 

Iława, dnia  23 kwiecień  2013 rok 

 

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych                                                                       

             

 

Wiesława Wałdowska-Trzciałkowska                                                             

 

Prezes Zarządu  

Grzegorz Wrona 
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A.  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz 31 grudnia 2011 roku  

Wyszczególnienie                                                  NOTA 31.12.2012 31.12.2011 

Aktywa trwałe  8 551 8 046 

Inne w artości niematerialne i prawne    

Rzeczowe aktywa trw ałe 21 3 323 3 004 

Udziały i akcje 22 4 971 4 971 

Aktywa z ty tułu podatku odroczonego 23 257 71 

Aktywa obrotowe  4 560 3 646 

Zapasy 24 1 715 1 361 

Należności z ty tułu dostaw i usług 25 2 734 2 154 

Należności pozostałe 25.6 1 2 

Należności budżetow e  16 82 

Należności z ty tułu podatku dochodowego  15  

Środki pieniężne i ich ekw iwalenty 26 67 39 

Rozliczenia międzyokresowe 27 12 8 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez wynik finansowy 29 405 742 

AKTYWA OGÓŁEM   13 516   12 434 

Kapitał własny 30 8 448 7 596 

Kapitał akcyjny  7 200 7 200 

Kapitał z aktualizacji wyceny  334 334 

Kapitał zapasowy  263 8 

Zysk (strata) z lat ubiegłych  -202 -202 

Zyski (strata) netto  853 256 

Zobowiązania długoterminowe  2 048 1 929 

Kredy ty bankowe 31 195 363 

Zobowiązania z ty tułu leasingu finansowego 32 488 238 

Zobowiązania z ty tułu dostaw i usług    

Zobowiązania pozostałe    

Rezerw a z ty tułu podatku odroczonego 36 992 935 

Rezerwy na inne zobowiązania 37 30 17 

Rozliczenia międzyokresowe 38 343 376 

Zobowiązania krótkoterminowe  3 020 2 909 
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Kredy ty bankowe 31 967 1 034 

Zobowiązania z ty tułu leasingu finansowego 32 168 59 

Zobowiązania z ty tułu dostaw i usług 33 1 445 1 390 

Zobowiązania pozostałe 34 175 169 

Zobowiązanie budżetow e 34 213 206 

Zobowiązania z ty tułu podatku dochodowego  - - 

Rezerwy na zobowiązania   18 17 

Rozliczenia międzyokresowe 38 34 34 

Zobowiązania dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do zbycia    

PASYWA OGÓŁEM  13 516 12 434 
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C. RACHUNEK Z ZYSKÓW I STRAT 

 

za okres 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz za okres 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku 

 

Wyszczególnienie 

 

NOTA 

01.01.2012 

31.12.2012 

01.01.2011 

31.12.2011 

Działalność kontynuowana    

Przychody ze sprzedaży 39 14 393 12 207 

Przychody ze sprzedaży produktów i usług  14 049 11 892 

Przychody ze sprzedaży ze sprzedaży tow arów i materiałów  344 315 

Koszty działalności operacyjnej 40 13 202 12 010 

Koszt wytw orzenia sprzedanych produktów  10 624 9 777 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  260 188 

Koszty  sprzedaży   528 432 

Koszty  zarządu  1 790 1 613 

Zysk (strata) na sprzedaży  1 191 197 

Pozostałe przychody operacyjne 41 254 312 

Pozostałe koszty operacyjne 42 97 78 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej  1 348 431 

Przychody finansowe 43  51 

Koszty  finansowe 44 547 176 

Zysk (strata) brutto  801 306 

Podatek dochodowy/ odroczony 45 -52 50 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej  853 256 

     

Działalność zaniechana    

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej    

C. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy  853 256 

Zysk (strata) netto za okres spraw ozdawczy na akcję  0,12 0,04 
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D. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

za okres 1 stycznia  do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz za okres 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku 
 

 

Wyszczególnienie 

01.01.2012 

31.12.2012 

01.01.2011 

31.12.2011 

Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 853 256 

Inne całkowite dochody   

Różnice kursow e z przeliczenia jednostek zagranicznych   

Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży   

Rachunkow ość zabezpieczeń   

Skutki aktualizacji majątku trwałego   

Zyski i straty aktuarialne   

Udział w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych   

Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów                           

Inne całkowite dochody (netto)  - - 

Całkowite dochody ogółem 853 256 

Całkow ity dochód na akcje 0,12 0,04 
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E. SPRAWOZDANIE Z  PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

za okres zakończony dnia 31 grudnia 2012 oraz za okres zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku  

 

Wyszczególnienie 

01.01.2012 

31.12.2012 

01.01.2011 

31.12.2011 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej   

Zysk (strata) brutto  801 306 

Korekty razem  88 -450 

1. Zyski ( straty ) z ty tułu różnic kursowych   

2. Amortyzacja  316 245 

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  158 176 

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  -8 -9 

5. Zmiana stanu rezerw  70 109 

6. Zmiana stanu zapasów  -355 208 

7. Zmiana stanu należności  -529 -181 

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych  193 -757 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -94 -218 

10. Inne korekty  z działalności operacyjnej 337 -23 

Gotówka z działalności operacyjnej 889 -144 

Podatek dochodowy zapłacony/zw rócony -92  

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej                                               797 -144 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   

Wpływy  30 85 

1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  30 35 

2. Zbycie inwesty cji w nieruchomości oraz wartości niematerialne     

3. Z aktywów finansowych, w tym:    

a) w  powiązanych jednostkach 
  

b) w  pozostałych jednostkach 
  

4. Inne wpływy inwestycy jne  50 

Wy datki  112 213 

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  112 213 

2. Na aktywa finansowe, w tym:    

a) w jednostkach powiązanych   

b )w jednostkach pozostałych   

3. Inne wydatki inwestycy jne   



 

 
89 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej                                                         -82 -128 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej    

Wpływy  0 1 267 

1. Wpływy netto z emisji akcji i innych instrum. kap. oraz dopłat do kapitału    

2. Kredy ty i pożyczki                                                                                                    1 267 

3. Odsetki   

Wy datki  687 994 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych    

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz w łaścicieli    

3. Spłaty kredytów i pożyczek  234 703 

4. Płatności  zobowiązań z ty tułu leasingu  finansowego  295 114 

5. Odsetki 158 177 

6. Inne wydatki finansowe   

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej        -687 273 

Przepływy pieniężne netto razem  28 1 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych  28 1 

Środki pieniężne na początek okresu  39 38 

Środki pieniężne na koniec okresu  67 39 
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F.  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  

za okres zakończony dnia 31 grudnia 2012 oraz  za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku  

 
Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

I. Kapitał w łasny (BO) 7 595 7 340 

- korekty błędów podstaw owych    

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach  7 595 7 340 

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu  7 200 7 200 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego    

a) zwiększenie (z ty tułu)    

 - wydanie akcji   

- podwyższenie kapitału z kapitału zapasowego   

b) zmniejszenie (z ty tułu)    

1.2. Kapitał (fundusz) podstaw owy na koniec okresu  7 200 7 200 

2. Należne wpłaty  na kapitał podstaw owy na początek okresu    

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu    

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu    

a) zwiększenie    

b) zmniejszenie    

3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu    

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu  8 8 

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego  256  

a) zwiększenie (z ty tułu)  255  

 - z podziału zysku 255  

b) zmniejszenie (z ty tułu)    

 - przeniesienie na kapitał podstawowy   

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu  263 8 

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu  334 334 

5.1. Zmiany kapitału ( funduszu ) z aktualizacji  wyceny   

a ) zwiększenie ( z ty tułu)   

 - wyceny środków trwałych   

b) zmniejszenia   

 - rezerwa na podatek dochodowy     

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu  334 334 
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6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerw owe na początek okresu    

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu    

7. Różnice kursowe z przeliczenia   

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu  -202 -202 

8.1. Zysk (strata)  z lat ubiegłych na początek okresu    

- korekty błędów podstaw owych    

8.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach    

a) zwiększenie (z ty tułu)    

b) zmniejszenie (z ty tułu)    

  - na kapitał zapasowy   

8.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu  -202 -202 

9. Wynik netto okresu 853 256 

III. Kapitał w łasny razem 8 448 7 596 
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G. SPRAWOZDANIE WEDŁUG SEGMENTÓW OPERACYJNYCH  

Przychody segmentu są przychodami ze sprzedaży zewnętrznym klientom, które są wykazywane 

w rachunku zysków i strat. 

 

Do przychodów segmentu nie zalicza się: 

- zysków nadzwyczajnych, 

- przychodów z tytułu dywidend, 

- pozostałych, nie wymienionych przychodów operacyjnych i finansowych, których przyporządkowanie 

do poszczególnych segmentów nie jest możliwe. 

 

Koszty segmentu stanowią koszty bezpośrednie związane z funkcjonowaniem danego segmentu 

oraz koszty ogólne dające się zakwalifikować do danego segmentu.  

Do kosztów segmentu nie zalicza się: 

- strat nadzwyczajnych, 

- pozostałych, nie wymienionych kosztów operacyjnych i finansowych, których przyporządkowanie do 

danego segmentu nie jest możliwe. 

 

Wynik segmentu jest różnicą między przychodami segmentu a kosztami segmentu. 

 

Aktywa segmentu są aktywami operacyjnymi wykorzystywanymi w działalności operacyjnej, które dają 

się bezpośrednio przyporządkować do danego segmentu lub w oparciu o racjonalne przesłanki przypisać 

do tego segmentu. 

Pasywa segmentu są pasywami operacyjnymi powstałymi w wyniku działalności operacyjnej, które dają 

się bezpośrednio przyporządkować do danego segmentu.  

 

Segmenty branżowe rok bieżący - 2012 
 

Wyszczególnienie 

Części zamienne 
Pozostała 

sprzedaż 
Razem 

Przychody ze sprzedaży segmentu       

Przychody na rzecz klientów zewnętrznych (przychody ze sprzedaży ) 12 411 474 12 885 

Przychody z transakcji z pozostałymi segmentami 1 423 85 1 508 

Przychody segmentu ogółem 13 834 559 14 393 

Pozostałe pozycje dotyczące segmentu:    

Suma aktywów 8 140 5 376  13 516 

Nakłady inwesty cyjne na rzeczowe aktywa trw ałe 112  112 

Nakłady inwesty cyjne na wartości niematerialne -  - 

Suma nakładów inwestycyjnych 112  112 
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Segmenty branżowe  rok ubiegły - 2011 

 

Wyszczególnienie Części zamienne 
Pozostała 

sprzedaż 
Razem 

Przychody ze sprzedaży segmentu       

Przychody na rzecz klientów zewnętrznych (przychody ze sprzedaży ) 9 833 113 9 720 

Przychody z transakcji z pozostałymi segmentami 2 261  2261 

Przychody segmentu ogółem 12 094 113 12 207 

Pozostałe pozycje dotyczące segmentu:    

Suma aktywów 7 463 4 971  12 434 

Nakłady inwesty cyjne na rzeczowe aktywa trw ałe 213  213 

Nakłady inwesty cyjne na wartości niematerialne -  - 

Suma nakładów inwestycyjnych 213  213 

 

 

Segmenty geograficzne rok bieżący – 2012 

 

Wyszczególnienie Polska 
Strefa 

euro 

Pozostałe 

kraje 
Razem 

Przychody i wynik segmentu     

Przychody na rzecz klientów zewnętrznych (przychody ze sprzedaży ) 10 141 2 744  12 885 

Przychody z transakcji z pozostałymi segmentami 1 508   1 508 

Przychody segmentu ogółem 11 649 2 744  14 393 

Wynik segmentu / zysk operacyjny z działalności kontynuowanej 815 533  1 348 

Przychody/koszty  finansowe netto -495 -52  -547 

Zysk przed opodatkowaniem 320 481  801 

Podatek dochodowy / odroczony -122 70  -52 

Zysk (strata) netto  442 411  853 

Aktywa i zobowiązania (pasywa)     

Suma aktywów 12  831 685  13 516 

Suma zobowiązań 5 068   4 838 

Pozostałe pozycje dotyczące segmentu:     

Nakłady inwesty cyjne na rzeczowe aktywa trw ałe 112   112 

Nakłady inwesty cyjne na wartości niematerialne     

Suma nakładów inwestycyjnych 112   112 

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 316   316 

Amortyzacja wartości niematerialnych -   - 
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Odpisy aktualizujące z ty t.  utraty w artości ujęte w RZiS 371   371 

Odpisy aktualizujące z ty t. utraty wartości odniesione na kapitał własny -   - 

Odw rócenie odpis. aktualizujących z ty t. utraty wartości ujętych w RZiS 42   42 

 

Segmenty geograficzne rok ubiegły – 2011 

 

Wyszczególnienie Polska 
Strefa 

euro 

Pozostałe 

kraje 
Razem 

Przychody i wynik segmentu     

Przychody na rzecz klientów zewnętrznych (przychody ze sprzedaży ) 6 901 3 045  9 946 

Przychody z transakcji z pozostałymi segmentami 2 261   2 261 

Przychody segmentu ogółem 9 162 3 045  12 207 

Wynik segmentu / zysk operacyjny z działalności kontynuowanej 130 301  431 

Przychody / koszty finansowe netto -153 28  -125 

Zysk przed opodatkowaniem -23 329  306 

Podatek dochodowy / odroczony -13 63  50 

Zysk (strata) netto  -10 266  256 

Aktywa i zobowiązania (pasywa)     

Suma aktywów 12 434   12 434 

Suma zobowiązań 4 838   4 838 

Pozostałe pozycje dotyczące segmentu:     

Nakłady inwesty cyjne na rzeczowe aktywa trw ałe 213   213 

Nakłady inwesty cyjne na wartości niematerialne     

Suma nakładów inwestycyjnych 213   213 

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 245   245 

Amortyzacja wartości niematerialnych -   - 

Odpisy aktualizujące z ty tułu utraty wartości ujęte w RZiS 667   667 

Odpisy aktualizujące z ty t.  utraty w artości odniesione na kapitał własny -   - 

Odw rócenie odpis. aktualizujących z ty t. utraty wartości ujętych w RZiS 47   47 
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H. DODATKOWE NOTY I OBJAŚNIENIA 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

Nazwa Spółki :      CSY Spółka Akcyjna 

Siedziba Spółki :   ul. Grunwaldzka 13, 14 -200 Iława 

 

 

Podstawowy zakres działalności : 

   - produkcja  części i akcesoriów do pojazdów  mechanicznych i ich silników, 

   - obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 

   - sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych. 

2. CZAS TRWANIA 

Czas trwania spółki jest nieoznaczony. 

3. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM 

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres 12 miesięcy 2012 roku, a dane porównawcze za 12 miesięcy 
2011 roku w przypadku rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z 
przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym. W przypadku bilansu, dane 

prezentowane są na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz 31 grudnia 2011 roku  

4. JEDNOSTKI  STOWARZYSZONE  W CSY 

 

Nazwa 

jednostki  
Siedziba Zakres działalności 

Udział 

procentowy 

na 

31.12.2012 

Udział 

procentowy  

na 

31.12.2011 

Metoda 

konsolidacji 

POLFINANCE  

S.A. 
Poznań 

pozostała finansowa działalność 

usługowa, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów 

emerytalnych 

49,69 % 49,69 % 

 

 

 

- 

 

5. POŁĄCZENIE SPÓŁEK 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie miało miejsca połączenie Spółki z  innym podmiotem 

gospodarczym. 

6. SKŁAD ZARZĄDU JEDNOSTKI  

W skład Zarządu Spółki na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego wchodził Pan Grzegorz Wrona - 

Prezes Zarządu . 

W okresie objętym  sprawozdaniem finansowym  nie wystąpiły  zmiany w składzie Zarządu. 
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7. PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego oraz zastosowaniu 

modelu przeszacowania do wyceny środków trwałych.  

Sprawozdanie finansowe jest przedstawione w tys. złotych, a wszystkie wartości, o  ile nie wskazano 

inaczej, podane są w tys. zł. 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 

przez spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. 

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności 

wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.  

8. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości 

wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie 
rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie  

do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. 
 

9.   ZMIANY W MSSF 

W niniejszym sprawozdaniu finansowym zastosowano takie same zasady rachunkowości, jakie 
zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz następujące 
obowiązujące standardy i interpretacje zatwierdzone przez Unię Europejską: 

MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnienie informacji - Przeniesienia aktywów finansowych  

Opis: 

Zmiana precyzuje wymagania w zakresie ujawnień dotyczących transakcji przeniesienia aktywów 

finansowych. 

Implementacja niniejszej zmiany uwzględnia również aktualizację wprowadzoną Rozporządzeniem Komisji 

z dnia 13 grudnia 2012 roku z mocą wsteczną, tj. od 1 lipca 2011 roku lub po później. 

Przedmiotowe zmiany nie miały wpływu na sprawozdanie finansowe 

Opublikowane standardy i interpretacje, które zostały wydane, ale jeszcze nie obowiązują ponieważ 
nie zostały zatwierdzone przez Unię Europejską lub zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale 
nie zostały wcześniej zastosowane:  

W ocenie Spółki zmiany standardów i interpretacji, przedstawione poniżej, za wyjątkiem nowego standardu 

MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, nie będą miały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki. 

MSR 1 (zmiana) „Prezentacja sprawozdań finansowych”  

Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 30 czerwca 2012 roku. 

Opis: 

Zmiany doprecyzowują zasady grupowania pozycji innych całkowitych dochodów. 

MSR 12 (zmiana) „Podatek dochodowy”  

Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2011 roku. 
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Opis: 

Zmiana doprecyzowuje m.in. sposób wyceny aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego w przypadku 

nieruchomości inwestycyjnych wycenianych zgodnie z modelem wartości godziwej określonym w MSR 40 

„Nieruchomości inwestycyjne”. 

MSR 19 (zmiana) „Świadczenia pracownicze”  

Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2012 roku. 

Opis: 

Zmieniony standard ułatwia użytkownikom sprawozdań finansowych zrozumienie jak programy określonych 

świadczeń wpływają na sytuację finansową jednostki, wyniki finansowe i przepływy pieniężne. 

MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe”  

Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2012 roku. 

Opis: 

Standard zawiera wymogi w zakresie prezentacji oraz ujawnień w jednostkowym sprawozdaniu 

finansowym inwestycji w jednostkach stowarzyszonych, zależnych oraz we wspólnych przedsięwzięciach. 

Standard zastąpi dotychczasowy MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”. 

MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólnych przedsięwzięciach”  

Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2012 roku. 

Opis: 

Nowy standard dotyczy rozliczania inwestycji w jednostkach stowarzyszonych. Określa również wymogi 

stosowania metody praw własności w inwestycjach w jednostkach stowarzyszonych oraz we wspólnych 

przedsięwzięciach. Standard zastąpi dotychczasowy MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych”. 

MSR 32 (zmiana) „Instrumenty finansowe: prezentacja”  

Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2013 roku. 

Opis: 

Celem wprowadzenia zmian jest wyeliminowanie niespójności w stosowaniu wymogów dotyczących zasad 

kompensowania aktywów i zobowiązań finansowych. 

MSSF 1 (zmiana) „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po 

raz pierwszy”  

Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 30 czerwca 2011 roku. 

Opis: 

Zmiany dotyczą odniesienia do stałej daty „1 stycznia 2004” jako daty zastosowania MSSF po raz pierwszy 

i zmieniają ją na „dzień zastosowania MSSF po raz pierwszy” w celu wyeliminowania konieczności 
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przekształcania transakcji, które miały miejsce przed dniem przejścia jednostki na stosowanie MSSF. 

Ponadto, do standardu zostają dodane wskazówki odnośnie ponownego zastosowania MSSF w okresach, 

które następują po okresach znaczącej hiperinflacji, uniemożliwiającej pełną zgodność z MSSF. 

MSSF 1 (zmiana) „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po 

raz pierwszy”  

Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2012 roku. 

Opis: 

Zmiana dotyczy kredytów otrzymanych od instytucji rządowych, udzielonych wg stopy procentowej niższej 

niż stopa rynkowa. 

MSSF 7 (zmiana) „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji”  

Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2012 roku. 

Opis: 

Standard określa wymagania dotyczące ujawniania informacji, które mają pomóc inwestorom oraz innym 

użytkownikom sprawozdań finansowych w lepszej ocenie wpływu lub potencjalnego wpływu 

kompensowania aktywów i zobowiązań finansowych na sytuacje finansowa jednostki. 

MSSF 7 (zmiana) „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji”  

Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2012 roku. 

Opis: 

Standard określa wymagania dotyczące ujawniania informacji, które mają pomóc inwestorom oraz innym 

użytkownikom sprawozdań finansowych w lepszej ocenie wpływu lub potencjalnego wpływu 

kompensowania aktywów i zobowiązań finansowych na sytuację finansową jednostki . 

MSSF 9 „Instrumenty finansowe” 

Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2014 roku. 

Opis: 

Standard został wydany jako część kompleksowego przeglądu rachunkowości instrumentów finansowych. 

Nowy standard jest mniej kompleksowy w porównaniu z bieżącymi wymogami i zastąpi MSR 39 

„Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”. Nowy standard będzie dotyczył wyłącznie zasad klasyfikacj i 

i wyceny aktywów finansowych. 

MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”  

Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2012 roku. 

Opis: 
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Standard określa zasady prezentacji i przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli 

jednostka kontroluje jedną lub więcej innych jednostek. MSSF 10 zastępuje wymogi konsolidacji zawarte w 

interpretacji SKI-12 „Konsolidacja - jednostki specjalnego przeznaczenia” i standardzie MSR 27 

"Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”. MSSF 10 opiera się na obowiązujących 

zasadach określających pojęcie kontroli jako czynnika decydującego, czy jednostka powinna być 

uwzględniona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki dominującej. Standard zawiera 

dodatkowe wytyczne, pomocne w ustaleniu występowania kontrol i, gdy jest to trudne do oceny. 

MSSF 11 „Wspólne przedsięwzięcia” 

Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2012 roku. 

Opis: 

Standard przewiduje bardziej realistyczne odzwierciedlenie wspólnych porozumień, koncentrując się na 

prawach i obowiązkach porozumień, a nie ich formie prawnej (jak ma to miejsce obecnie). Standard 

porządkuje nieścisłości w sprawozdawczości wspólnych porozumień poprzez wprowadzenie jednolitej 

metody księgowania udziałów we wspólnie kontrolowanych jednostkach. 

MSSF 12 „Udziały w innych jednostkach: ujawnianie informacji”  

Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2012 roku. 

Opis: 

Standard jest nowym, kompleksowym zbiorem przepisów, określającym wymogi ujawniania informacji dla 

wszystkich form udziałów w innych podmiotach, w tym dla spółek zależnych, wspólnych przedsięwzięć, 

jednostek stowarzyszonych i innych jednostek nie konsolidowanych. 

MSSF 13 „Wycena według wartości godziwej” 

Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2012 roku. 

Opis: 

Standard określa ramy dla pomiaru wartości godziwej i wymaga ujawniania informacji na temat wyceny 

wartości godziwej. Standard nie określa, kiedy składnik aktywów, zobowiązanie lub posiadane własne 

instrumenty kapitałowe wycenia się w wartości godziwej. Przeciwnie, wyceny i ujawniania wymagane przez 

standard stosuje się wtedy, gdy inne standardy wymagają lub zezwalają na wycenę w wartości godz iwej (z 

nielicznymi wyjątkami). 

Interpretacja KIMSF 20 „Koszty prowadzenia wydobycia w kopalniach odkrywkowych”  

Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2012 roku. 

Opis: 

Interpretacja zawiera wytyczne odnośnie ujmowania kosztów usunięcia zewnętrznych warstw gruntu w celu 

uzyskania dostępu do wydobywanych surowców w kopalniach odkrywkowych. 
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10. WALUTA POMIARU I WALUTA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

Walutą pomiaru Spółki i walutą sprawozdawczą niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty polski. 

Dane finansowe zaprezentowano w tysiącach złotych. 

11. ISTOTNE WARTOŚCI OPARTE NA PROFESJONALNYM OSĄDZIE I  SZACUNKACH 

W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień podanych po niżej największe 

znaczenie, oprócz szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa.  

 

Klasyfikacja umów leasingu 

Spółka jest stroną umów leasingu, które zdaniem Zarządu spełniają warunki umów leasingu finansowego 

jak i operacyjnego. 

 

Aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy 

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego wycenia się przy zastosowaniu stawek 

podatkowych, które według obowiązujących przepisów będą stosowane na moment zrealizowania aktywa 

lub rozwiązania rezerwy, przyjmując za podstawę przepisy podatkowe, które obowiązywały prawnie lub 

faktycznie na dzień bilansowy. Spółka rozpoznaje składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego, bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy poz walający na 

jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskanych wyników finansowych w przyszłości mogłoby spowodować, 

że założenie to stałoby się nieuzasadnione. 

 

Stawki amortyzacyjne 

Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej 

użyteczności składników rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych. 

 

Odpis aktualizujący należności i zapasy 

Spółka dokonała aktualizacji wartości należności (zapasów), oceniła prawdopodobieństwo uzyskania 

wpływów z tytułu przeterminowanych należności (zalegających zapasów) i oszacowała wartość utraconych 

wpływów, na które utworzyła odpis aktualizujący. 

12.  PRZESTRZEGANIE W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM TYCH SAMYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI I  METOD 

OBLICZENIOWYCH CO W OSTATNIM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 

W rocznym sprawozdaniu finansowym  są przestrzegane te same zasady rachunkowości i metody 
obliczeniowe co w ostatnim sprawozdaniu finansowym.  

13. ISTOTNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI 

Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia  

Aktywa trwałe i grupy do zbycia klasyfikuje się jako przeznaczone do sprzedaży, jeśli ich wartość bilansowa 

zostanie odzyskana raczej w wyniku transakcji sprzedaży niż w wyniku ich dalszego użytkowania. Warunek 

ten uznaje się za spełniony wyłącznie wówczas, gdy wystąpienie transakcji sprzedaży jest bardzo 

prawdopodobne, a składnik aktywów (lub grupa do zbycia) jest dostępny do natychmiastowej sprzedaży 

w swoim obecnym stanie. Klasyfikacja składnika aktywów jako przeznaczonego do zbycia zakłada zamiar 

kierownictwa spółki do dokonania transakcji sprzedaży w ciągu roku od momentu zmiany klasyfikacji. 

Aktywa trwałe (i grupy do zbycia) zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży wycenia się po niższej 

spośród dwóch wartości pierwotnej wartości bilansowej lub wartości godziwej, pomniejszonej o koszty 

związane ze sprzedażą. 
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Ujęcie przychodów ze sprzedaży  

Pod pojęciem przychodów i zysków rozumie się 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 albo zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób, niż wniesienie środków przez udziałowców lub 

właścicieli. 

Przychodem ze sprzedaży są należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży rzeczowych składników 

majątkowych i usług, pomniejszone o należny podatek od towarów i usług. Przychody ze  sprzedaży ustala 

się w wartości wyrażonej w rzeczywistych cenach sprzedaży, po  uwzględnieniu opustów, rabatów 

i bonusów.  

 

Przychody z tytułu odsetek i dywidend  

Przychody z tytułu dywidend są ujmowane w momencie, kiedy zostaje ustanowione prawo akcjonariuszy 

do otrzymania płatności. 

Przychody z tytułu odsetek ujmowane są narastająco według czasu powstawania, poprzez odniesienie 

do kwoty niespłaconego jeszcze kapitału i przy uwzględnieniu efektywnej stopy oprocentowania, czyli stopy 

efektywnie dyskontującej przyszłe wpływy pieniężne szacowane na oczekiwany okres użytkowania danego 

składnika aktywów do wartości bilansowej netto tego składnika. 

 

Leasing 

Leasing klasyfikuje się jako leasing finansowy, gdy w ramach zawartej umowy zasadniczo całe potencjalne 

korzyści oraz ryzyko wynikające z bycia właścicielem przenoszone jest na leasingobiorcę. Wszelkie 

pozostałe rodzaje leasingu traktowane są jako leasing operacyjny. 

 

Waluty obce 

Walutą funkcjonalną (wyceny) i walutą prezentacji Spółki jest złoty polski. Na dzień bilansowy aktywa 

i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na  złote polskie przy 

zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego średniego kursu 

ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe 

ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych.  

Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według kosztu historycznego wyrażonego w walucie obcej 

są wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane 

według wartości godziwej wyrażonej w walucie obcej są przeliczane po kursie z dnia dokonania wyceny do 

wartości godziwej. 

 

Koszty finansowania zewnętrznego  

Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związanego z nabyciem lub wytworzeniem składników 

majątku wymagających dłuższego czasu, aby mogły być zdatne do użytkowania lub odsprzedaży, dodaje 

się do kosztów wytworzenia takich aktywów aż do momentu, w którym aktywa te są zasadniczo gotowe 

do zamierzonego użytkowania lub odsprzedania. Przychody z inwestycji uzyskane w wyniku 

krótkoterminowego inwestowania pozyskanych środków zewnętrznych przed zainwestowaniem ich 

w omawiane aktywa pomniejszają wartość kosztów finansowania zewnętrznego podlegających 

kapitalizacji. 

Wszelkie pozostałe koszty finansowania zewnętrznego są odnoszone bezpośrednio w rachunek zysków 

i strat w okresie, w którym zostały poniesione. 
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Dotacje państwowe 

Dotacji państwowych nie ujmuje się do chwili uzyskania uzasadnionej pewności, że Spółka spełni 

konieczne warunki i otrzyma takie dotacje. 

Dotacje państwowe, których zasadniczym warunkiem jest nabycie lub wytworzenie przez Spółkę aktywów 

krótkoterminowych, ujmuje się w bilansie, w pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych i odnosi 

w rachunek zysków i strat systematycznie przez przewidywany okres użytkowania ekonomicznego tych 

aktywów. 

 

Podatek bieżący  

Bieżące obciążenie podatkowe oblicza się na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) 

danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) netto w związku 

z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania 

przychodów w latach następnych oraz pozycji przychodów i kosztów, które nigdy nie będą podlegały 

opodatkowaniu. Obciążenie Spółki z tytułu podatku bieżącego oblicza się w oparciu o stawki podatkowe 

obowiązujące w danym roku obrotowym. 

 

Podatek odroczony 

Podatek odroczony oblicza się metodą zobowiązań bilansowych jako podatek podlegający zapłaceniu lub 

zwrotowi w przyszłości, odnosząc się do różnic między wartościami bilansowymi aktywów i pasywów, 

a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do obliczenia podstawy 

opodatkowania. 

Rezerwę na podatek odroczony ujmuje się od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających 

opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do 

wysokości w jakiej prawdopodobne jest pomniejszenie przyszłych zysków podatkowych o rozpoznane 

ujemne różnice przejściowe. Pozycja aktywów lub zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego nie 

powstaje, jeśli różnica przejściowa powstaje z tytułu wartości firmy lub z tytułu pierwotnego ujęcia (poza 

sytuacją ujęcia po połączeniu jednostek gospodarczych) innego składnika aktywów lub zobowiązania w 

transakcji, która nie wpływa ani na wynik podatkowy, ani na wynik księgowy. 

Rezerwę na podatek odroczony ujmuje się od przejściowych różnic podatkowych powstałych w wyniku 

inwestycji w jednostki zależne, stowarzyszone i udziały we wspólnych przedsięwzięciach, chyba że Spółka 

jest zdolna kontrolować moment odwrócenia różnicy przejściowej i jest prawdopodobne, i ż w dającej się 

przewidzieć przyszłości różnica przejściowa się nie odwróci. Aktywa z tytułu podatku odroczonego 

wynikające z przejściowych różnic w odliczeniach związanych z takimi inwestycjami i udziałami ujmuje się 

w zakresie odpowiadającym prawdopodobnym zyskom podlegającym opodatkowaniu, które będzie 

można skompensować różnicami przejściowymi, jeśli zachodzi prawdopodobieństwo, że w przewidywalnej 

przyszłości różnice te się odwrócą. 

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega przeglądowi na każdy dzień 

bilansowy, a w przypadku gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla 

odzyskania składnika aktywów lub jego części, wartość tę należy odpowiednio pomniejszyć. 

Aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego oblicza się przy użyciu stawek podatkowych, które 

będą obowiązywać w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się 

wymagalne, zgodnie z przepisami (stawkami) podatkowymi obowiązującymi prawnie lub faktycznie na 

dzień bilansowy. Wycena aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego odzwierciedla 

konsekwencje podatkowe sposobu, w jaki Spółka spodziewa się odzyskać lub rozliczyć wartość bilansową 

aktywów i zobowiązań na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. 
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Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są w bilansie w wartości przeszacowanej równej wartości godziwej 

na dzień przeszacowania, pomniejszonej w kolejnych okresach o  skumulowane odpisy amortyzacyjne 

i odpisy z tytułu utraty wartości. Przeszacowań dokonuje się z częstotliwością zapewniającą brak istotnych 

rozbieżności między wartością księgową, a wartością godziwą na dzień bilansowy. 

Zwiększenie wartości wynikające z przeszacowania gruntów, budynków i budowli ujmowane jest w pozycji 

kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny, za wyjątkiem sytuacji, gdy podwyższenie wartości odwraca 

wcześniejszy odpis dla tej samej pozycji ujęty w rachunku zysków i strat (w takim przypadku zwiększenie 

wartości ujmowane jest również w rachunku zysków i strat,  ale tylko do wysokości wcześniejszego odpisu). 

Obniżenie wartości wynikające z przeszacowania gruntów, budynków i budowli ujmowane jest jako koszt 

okresu w wysokości przewyższającej kwotę wcześniejszej wyceny tego składnika aktywów ujętą w pozycji 

kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny. 

Amortyzację przeszacowanych budynków i budowli ujmuje się w rachunku zysków i strat. W  momencie 

sprzedaży lub wycofania przeszacowanych budynków i budowli z użytkowania, nierozliczona nadwyżka 

z przeszacowania tych aktywów przenoszona jest bezpośrednio z  kapitału rezerwowego z aktualizacji 

wyceny do zysków zatrzymanych. Takiego przeniesienia dokonuje się jednak wyłącznie, gdy dany składnik 

aktywów zostaje usunięty ze sprawozdania finansowego. 

Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego amortyzuje się przez okres ich 

przewidywanego użytkowania ekonomicznego na takich samych zasadach jak aktywa własne. 

Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży/likwidacji lub zaprzestania użytkowania pozycji rzeczowych aktywów 

trwałych określa się jako różnicę między przychodami ze sprzedaży, a wartością bilansową tych pozycji 

i ujmuje się je w rachunku zysków i strat. 

 

Nieruchomości inwestycyjne  

Za nieruchomości inwestycyjne uznaje się nieruchomości, które traktowane są jako źródło przychodów 

z czynszów i/lub są utrzymywane ze względu na spodziewany przyrost ich wartości. Nieruchomości 

inwestycyjne wycenia się początkowo po koszcie  nabycia uwzględniając koszty transakcji. Po ujęciu 

początkowym nieruchomości te wycenia się w wartości godziwej. Zyski i straty wynikające ze zmiany 

wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych ujmowane są w rachunku zysków i strat w okresie, w 

którym powstały. 

 

Wartości niematerialne 

Wartości niematerialne nabyte w oddzielnych transakcjach wykazuje się po koszcie historycznym 

pomniejszonym o umorzenie i skumulowaną stratę z tytułu utraty wartości. Amortyzację nalicza się metodą 

liniową w przewidywanym okresie użytkowania tych aktywów. Szacunkowy okres użytkowania oraz 

amortyzacja podlegają weryfikacji na koniec każdego rocznego okresu sprawozdawczego, a skutki zmian 

tych szacunków odnoszone są do przyszłych okresów. 

 

Zapasy 

W pozycji zapasów ujmuje się: półprodukty i produkty w toku, produkty gotowe, towary oraz zaliczki na 

poczet dostaw. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego wycenia się według wartości 

odpowiadających cenie nabycia oraz kosztów wytworzenia produktów. Zapasy wyceniane są nie wyżej niż 

możliwa do uzyskania wartość netto przy sprzedaży.  

 

Rezerwy 

Rezerwy wykazuje się w przypadku wystąpienia w Spółce bieżących zobowiązań (prawnych lub 

zwyczajowych) będących konsekwencją zdarzeń z przeszłości, konieczność uregulowania ich przez Spółkę 

jest prawdopodobna, a wielkość tych zobowiązań można wiarygodnie wycenić. 
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Ujmowana kwota rezerwy odzwierciedla możliwie najdokładniejszy szacunek kwoty wymaganej 

do rozliczenia bieżącego zobowiązania na dzień bilansowy, z uwzględnieniem ryzyka i  niepewności 

związanej z tym zobowiązaniem. W przypadku wyceny rezerwy metodą szacunkowych przepływów 

pieniężnych koniecznych do rozliczenia bieżącego zobowiązania, jej wartość bilansowa odpowiada 

wartości bieżącej tych przepływów. 

Jeśli zachodzi prawdopodobieństwo, że część lub całość korzyści ekonomicznych wymaganych 

do rozliczenia rezerwy będzie można odzyskać od strony trzeciej, należność tę ujmuje się jako składnik 

aktywów, jeśli prawdopodobieństwo odzyskania tej kwoty jest odpowiednio wysokie i  da się ją wiarygodnie 

wycenić. 

 

Aktywa finansowe 

Inwestycje ujmuje się w dniu zakupu i usuwa ze sprawozdania finansowego w dniu sprzedaży, jeśli umowa 

wymaga jej dostarczenia w terminie wyznaczonym przez odpowiedni rynek, a ich wartość początkową 

wycenia się w wartości godziwej pomniejszonej o koszty transakcji z wyjątkiem tych aktywów, które zalicza 

się do kategorii aktywów finansowych wycenianych początkowo w wartości godziwej poprzez rachunek 

zysków i strat. 

Aktywa finansowe klasyfikuje się do następujących kategorii: aktywa finansowe wyceniane w wartości 

godziwej poprzez rachunek zysków i strat; inwestycje przechowywane do momentu zapadalności; 

dostępne do sprzedaży aktywa finansowe oraz kredyty i należności. Klasyfikacja zależy od charakteru i 

przeznaczenia aktywów finansowych, a określa się ją w momencie początkowego ujęcia. 

 

Metoda efektywnej stopy procentowej 

Jest to metoda obliczania zamortyzowanego kosztu składnika aktywów finansowych i alokacji dochodu 

odsetkowego w odpowiednim okresie. Efektywna stopa procentowa to stopa dyskontująca szacowane 

przyszłe wpływy pieniężne w przewidywanym okresie użytkowania danego składnika aktywów finansowych 

lub, w uzasadnionym przypadku, w okresie krótszym. 

Dochód z instrumentów dłużnych innych niż aktywa finansowe sklasyfikowane jako wyceniane w wartości 

godziwej poprzez rachunek zysków i strat ujmuje się uwzględniając efektywną stopę oprocentowania. 

 

Kredyty i należności  

Należności z tytułu dostaw i usług, kredyty i pozostałe należności o stałych lub negocjowalnych warunkach 

płatności nie będące przedmiotem obrotu na aktywnym rynku klasyfikuje się jako „kredyty i należności". 

Wycenia się je po koszcie zamortyzowanym, metodą efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem 

utraty wartości. Dochód odsetkowy ujmuje się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej z wyjątkiem 

należności krótkoterminowych, gdzie ujęcie odsetek byłoby nieistotne. 

 

Zobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe wyemitowane przez Spółkę  

 

Klasyfikacja jako zadłużenie lub kapitał własny  

Instrumenty dłużne i kapitałowe klasyfikuje się jako zobowiązania finansowe lub jako kapitał własny, 

w zależności od treści ustaleń umownych. 

Instrumenty kapitałowe 

Instrumentem kapitałowym jest każdy kontrakt, który poświadcza udział w aktywach podmiotu po odjęciu 

wszystkich jego zobowiązań. Instrumenty kapitałowe wykazuje się w wartości wpływów pomniejszonej 

o bezpośrednie koszty emisji. 
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Zobowiązania finansowe 

Zobowiązania finansowe klasyfikuje się albo jako zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej 

poprzez rachunek zysków i strat, albo jako pozostałe zobowiązania finansowe. 

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat.  

Do tej kategorii klasyfikuje się zobowiązania finansowe przeznaczone do zbycia lub zdefiniowane jako 

wyceniane w wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat.  

 

Zobowiązanie finansowe klasyfikuje się jako przeznaczone do zbycia, jeżeli: 

- zostało podjęte przede wszystkim w celu odkupu w krótkim terminie; 

- stanowi część określonego portfela instrumentów finansowych, którymi Grupa zarządza łącznie 

zgodnie z bieżącym i faktycznym wzorcem generowania krótkoterminowych zysków; lub 

- jest instrumentem pochodnym niesklasyfikowanym i niedziałającym jako zabezpieczenie. 

 

Zobowiązanie finansowe inne niż przeznaczone do zbycia może zostać sklasyfikowane jako wyceniane 

w wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat w chwili początkowego ujęcia, jeżeli: 

- taka klasyfikacja eliminuje lub znacząco redukuje niespójność wyceny lub ujęcia, jaka wystąpiłaby 

w innych warunkach; lub 

- składnik aktywów finansowych należy do grupy aktywów lub zobowiązań finansowych, lub do obu tych 

grup objętych zarządzaniem, a jego wyniki wyceniane są w wartości godziwej zgodnie 

z udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem lub inwestycjami Grupy, w ramach której 

informacje o grupowaniu aktywów są przekazywane wewnętrznie; lub 

- stanowi część kontraktu zawierającego jeden lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych, 

a MSR 39 dopuszcza klasyfikację całego kontraktu (składnika aktywów lub zobowiązań) do pozycji 

wycenianych w wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat.  

 

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat wykazuje się 

w wartości godziwej, a wynikające z nich zyski lub straty finansowe ujmuje się w rachunku zysków i strat 

z uwzględnieniem odsetek zapłaconych od danego zobowiązania finansowego.  

 

Pozostałe zobowiązania finansowe  

Pozostałe zobowiązania finansowe, w tym kredyty bankowe i pożyczki, wycenia się początkowo w wartości 

godziwej pomniejszonej o koszty transakcji. 

Następnie wycenia się je po zamortyzowanym koszcie historycznym metodą efektywnej stopy procentowej, 

a koszty odsetkowe ujmuje się metodą efektywnego dochodu. 

Metoda efektywnej stopy procentowej służy do obliczania zamortyzowanego kosztu zobowiązania i do 

alokowania kosztów odsetkowych w odpowiednim okresie. Efektywna stopa procentowa to stopa faktycznie 

dyskontująca przyszłe płatności pieniężne w przewidywanym okresie użytkowania danego zobowiązania 

lub, w razie potrzeby, w okresie krótszym. 

 

14.   ZMIANY ORGANIZACYJNE SPÓŁKI  

 

Nie wystąpiły. 

 

15.   SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE ŚRÓDROCZNYM  
W Spółce nie występuje sezonowość sprzedaży. 
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16.  RODZAJ ORAZ KWOTY POZYCJI WPŁYWAJĄCYCH NA AKTYWA, ZOBOWIĄZANIA, KAPITAŁ, 

WYNIK FINANSOWY NETTO LUB PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KTÓRE SĄ 
NIETYPOWE ZE WZGLĘDU NA ICH RODZAJ, WIELKOŚĆ LUB CZĘSTOTLIWOŚĆ: 

 

Wpływ na wynik  finansowy opisano w punkcie 29. 

17. INFORMACJA O ZMIANACH WIELKOŚCI SZACUNKOWYCH, O KOREKTACH Z TYTUŁU 

REZERW, REZERWIE I AKTYWACH Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO  
 

Zmiana wielkości szacunkowych dotyczyła odroczonego podatku dochodowego oraz rezerw.  

Tytuł istotnych wartości szacunkowych 
Stan na 

31.12.2012 

Stan na 

31.12.2011 

 

Zmiana 

 

 - aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 257 71 + 186 

 - rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 992 935 +57 

 - rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 30 17 +13 

18.  EMISJE, WYKUP I SPŁATY DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH  
 

Nie wystąpiły. 

19.  WYPŁACONE DYWIDENDY (ŁĄCZNIE LUB W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ), W PODZIALE 
NA AKCJE ZWYKŁE I POZOSTAŁE AKCJE 

 

Nie wypłacano. 

20. SKUTEK ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI W CIĄGU ROKU, W TYM POŁĄCZENIE 

JEDNOSTEK, OBJĘCIE LUB UTRATA KONTROLI NAD JEDNOSTKAMI ZALEŻNYMI I  
INWESTYCJAMI DŁUGOTERMINOWYMI, RESTRUKTURYZACJA I ZANIECHANIE 

DZIAŁALNOŚCI.  
 

Ww. zdarzenia nie wystąpiły 

21. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 

21.1. Specyfikacja rzeczowych aktywów trwałych  

Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Środki trw ałe, w tym: 3 323 3 004 

- grunty (w tym prawo uży tkowania wieczystego gruntu)   

- budynki, lokale i obiekty inży nierii lądowej i wodnej 2 3 

- urządzenia techniczne i maszyny 3 067 2 774 
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- środki transportu 203 170 

- inne środki trw ałe 51 57 

Środki trw ałe w budowie   

Zaliczki na środki trwałe w budowie   

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 3 323 3 004 



21.2. Zmiana środków  trwałych  

Wyszczególnienie Grunty Budynki i budowle Maszyny i 

urządzenia  
Środki transportu Pozostałe Razem 

       

Wartość brutto środków  trwałych na dzień 1 stycznia 2011 roku   8 1 618 146 129 1 901 

Zw iększenia (z ty tułu)   1 493 92 11 1 596 

 - zakupu   1 493 92 11 1 596 

Zmniejszenia (z ty tułu)   8 23 2 33 

- sprzedaży/likwidacji   8 23 2 33 

Wartość brutto środków trwałych na dzień 31 grudnia 2011  8 3 103 215 138 3 464 

Skumulowana amorty zacja (umorzenie) na dzień 1 sty cznia 2011  4 126 22 71 223 

Amortyzacja za okres (z ty tułu)  1 203 23 10 237 

- amortyzacja za 20101r.  1 205 27 12 245 

 - wyksięgowanie amortyzacji z lat ubiegłych z ty tułu sprzedaży i likwidacji   2 4 2 8 

Skumulowana amorty zacja (umorzenie) na dzień 31 grudnia 2011  5 329 45 81 460 

Wartość brutto środków  trwałych na dzień 1 stycznia 2012 roku   8 3 103 215 138 3 464 

Zw iększenia (z ty tułu)   565 144 8 717 

 - zakupu    57 47 8 112 

 - umów leasingu   508 97  605 

Zmniejszenia (z ty tułu)   8 98 5 111 

- sprzedaży / likwidacji   8 98 5 111 

Wartość brutto środków trwałych na dzień 31 grudnia 2012  8 3 660 261 141 4 070 

Skumulowana amorty zacja (umorzenie) na dzień 1 sty cznia 2012  5 329 45 81 460 

Amortyzacja za okres (z ty tułu)  1 264 13 9 287 
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Wyszczególnienie Grunty Budynki i budowle Maszyny i 

urządzenia  
Środki transportu Pozostałe Razem 

- amortyzacja za okres 1 styczeń – 31 grudzień 2012  1 267 35 13 316 

 - wyksięgowanie amortyzacji z lat ubiegłych z ty tułu sprzedaży i likwidacji   3 22 4 29 

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na dzień  31 grudnia  2012  6 593 58 90 747 

Wartość netto na dzień 31 grudnia 2011 rok  3 2 774 170 57 3 004 

Wartość netto na dzień 31 grudnia 2012 rok  2 3 067 203 51 3 323 
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21.3. Struktura własności środków trwałych  

Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Własne 2 508 2 652 

Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy,  

w tym umowy leasingu,  

813 349 

Inwestycja w obcym budynku 2 3 

Razem 3 323 3 004 

 

 

22.  UDZIAŁY I AKCJE DŁUGOTERMINOWE 

 

 

Nazwa 
Miejsce 

siedziby spółki 

 

Wartość 

udziałów / 

akcji w tys. 

Procent 

posiadanych 

udziałów/akcji 

Procent 

posiadanych 

głosów 

Metoda konsolidacji 

POLFINANCE  S.A. Poznań 4 970 49,69 % 49,69 % - 

 

 

 

 

 

23. AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 

Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Stan aktywów na początek okresu, w tym: 71 16 

Odniesionych na wynik finansowy 71 16 

 - zobowiązanie leasingowe 57  

- rezerw na zobowiązania ( odprawy emery talno-rentow e) 3 2 

- badanie bilansu 2 2 

- usługi księgowe 1 1 

- odpisy aktualizujące  zapasy 8 11 

Odniesionych na kapitał własny   

Odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy   

Zwiększenia 72 58 

Odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi:   

- odpisy aktualizujące wyroby 1  

 - odprawy emery talne 3 1 

- zobow iązania leasingow e 68 57 

Odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową  118  

Odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi    
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Odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową    

Odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami 

przejściowymi  
  

Zmniejszenia 4 3 

Odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi:  3 

- ostrożna wycena zapasów/ odpis aktualizujący zapasy 4 3 

- wycena środków trwałych   

 - ujemne różnice kursowe   

Odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową    

Odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi    

Odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową    

Odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami 

przejściowymi  
  

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 257 71 

Odniesionych na wynik finansowy, w tym: 257 71 

- rezerw na zobowiązania ( odprawy emery talno-rentow e) 6 3 

- badanie bilansu 2 2 

- usługi księgowe 1 1 

- odpisy aktualizujące  zapasy 5 8 

- zobow iązania leasingow e 125 57 

- strata podatkowa 118  

 

24. ZAPASY 

24.1. Specyfikacja zapasów 

Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Materiały 304 118 

Półprodukty  i produkty w toku  381 408 

Produkty gotowe 1 030 835 

Razem 1 715 1 361 

Wartość zapasów stanowiących prawne zabezpieczenie 1 000 1 000 

 

24.2. Zmiana stanu odpisów aktualizujących zapasy  

Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Stan na początek okresu 44 60 

Zw iększenia  4 1 
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 - odpisy aktualizujące  4 1 

Zmniejszenia  22 17 

 - wykorzystanie odpisu aktualizującego 22 17 

Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu 26 44 

 

25. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG 

25.1. Specyfikacja należności krótkoterminowych  

Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Należności z ty tułu dostaw i usług 2 733 2 154 

Należności z ty tułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 31 82 

Pozostałe należności 2 2 

Należności (netto), razem 2 766 2 238 

Odpisy aktualizujące 60 57 

Należności (brutto), razem  2 826 2 295 

 

25.2. Należności z tytułu dostaw i usług  

Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Należności  z ty t. dostaw i usług nieprzeterminow ane 2 078 1 440 

Należności  z ty t. dostaw i usług dla których termin spłaty upłynął 715 771 

Należności (brutto), razem 2 793 2 211 

Odpisy aktualizujące 60 57 

Należności (netto), razem 2 733 2 154 

 

 

25.3. Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane  

 

Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

do 3 miesięcy 626 673 

Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 30 41 

Powyżej 6 miesięcy do 1 roku 27 17 

Powyżej 1 roku 32 40 

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)  715 771 

Odpisy aktualizujące wartość należności z ty tułu dostaw i usług, przeterminowane 60 57 

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 655 714 
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25.4. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności 

 

Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Stan na początek okresu 57 36 

Zw iększenia  30 51 

 - ty t. utworzenia odpisu 30 51 

Zmniejszenia  27 30 

- rozwiązanie odpisu aktualizującego 27 30 

Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu, razem 60 57 

 

25.5. Struktura walutowa należności  

 

Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Należności  w  walucie polskiej 2 082 1 333 

Należności w walutach obcych 

 (w g walut i po przeliczeniu na zł) 

684 905 

     - EURO  168 205 

     - w przeliczeniu na zł 684 905 

Razem 2 766 2 238 

 

25.6. Specyfikacja pozostałych należności  

Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Pozostałe należności krótkoterminowe netto  2 2 

 - środki z dotacji Europejskiego Funduszu Rozw oju Regionalnego   

- ZFŚS- per saldo   

- kaucja mieszkaniowa 2 2 

- zapłacona zaliczka do zwrotu   

Odpisy aktualizujące pozostałe należności 0 0 

Pozostałe należności  netto 2 2 

Należności w postępowaniu sądowym netto  0 0 

Odpisy aktualizujące 0 0 

Należności w postępowaniu sądowym brutto 0 0 

Pozostałe należności netto, razem 2 2 
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26.  ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 

26.1. Specyfikacja środków pieniężnych  

 

Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 67 39 

Inne środki pieniężne   

Razem 67 39 

 

26.2. Struktura walutowa środków pieniężnych  

 

Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Środki pieniężne  w walucie polskiej 3 7 

Środki pieniężne  w walutach obcych (w g walut i po przeliczeniu na zł) 64 32 

      - EURO  16 7 

- w przeliczeniu na zł 64 32 

Środki pieniężne, razem 67 39 

 

27. ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE 

27.1. Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych  

Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:   

- ubezpieczenia 10 4 

- opłata wstępna leasing  1 

-abonament   1 3 

- pozostałe 1  

Rozliczenia międzyokresowe, razem 12 8 

28. AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO ZBYCIA 

NIE WYSTĘPUJĄ TAKIE AKTYWA. 

29. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez wynik finansowy  

Spółka  posiada 180 tys. Sztuk akcji, które  zakwalifikowała zgodnie z msr 39 do grupy „aktywa 

finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy” 

Akcje te zostały na dzień bilansowy 31.12.2012 roku  wycenione wg wartości godziwej ustalonej na 

rynku aktywnym new connect  

Kurs zamknięcia notowań giełdowych rynku new connect na dzień 31.12.2012 roku posiadanych akcji o 

kodzie kdpw ( isin) plrsysa00014  wynosił 2,25 zł./ szt. Łączna  wartość wycenionych akcji na ten dzień 
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wynosiła 405 tys. Zł, a  wpływ  wyceny  na wynik  finansowy   brutto   to strata 337 tys., strata netto 273 

tys. Zł    

Przyjmując założenie że instrumenty finansowe jakimi są akcje notowane na zorganizowanych rynkach 

cechuje duża zmienność cen, należy uwzględnić potencjalny wpływ tej zmienności na osiąganie wyniku 

finansowego spółki. Do prezentacji poniższego wpływu przyjęto, iż odchylenie pojedynczych cen mieści 

się w przedziale plus (odchylenie górne) i minus(odchylenie dolne) dziesięć procent od wartości 

średniej, obliczanej jako prosta średnia arytmetyczna notowań bazująca na cenach zamknięcia każdej 

sesji.  

Analiza wrażliwości wskazuje, iż zmiana wartości godziwej posiadanych papierów wartościowych 

notowanych na rynku NewConnect o 10% miałaby 3% wpływ na osiągnięty wynik netto Spółki. 

30. KAPITAŁ WŁASNY 

30.1. Specyfikacja kapitałów własnych  

Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Kapitał (fundusz) podstaw owy 7 200 7 200 

Kapitał ( fundusz ) zapasowy 263 8 

Kapitał z aktualizacji wyceny 334 334 

Zysk ( strata ) z lat ubiegłych -202 -202 

Zysk ( strata ) netto 853 256 

Razem kapitał własny 8 448 7 596 

 

30.2. Struktura kapitału zakładowego  

  

na 31.12.2012  

Liczba akcji razem 7 200 000 szt.  

Kapitał zakładowy, razem 7 200 000 zł  

Wartość nominalna jednej akcji 1, 00 zł  

  

na 31.12.2011  

Liczba akcji razem 7 200 000 szt.  

Kapitał zakładowy, razem 7 200 000 zł  

Wartość nominalna jednej akcji 1,00 zł  

30.3. Kapitał z aktualizacji wyceny  

 

Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 



 

 116 

Wycena godziwa środków trwałych na dzień 31.12.2009 r. 413 413 

Rezerw a na odroczony podatek dochodowy z ty t. wyceny środków trwałych - 79 - 79 

Razem kapitał z aktualizacji wyceny 334 334 

30.4. Kapitał zapasowy 

 

Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Kapitał utw orzony ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej   

Kapitał utw orzony ustawowo   

Kapitał utw orzony zgodnie ze statutem, ponad wymaganą ustaw owo minimalną wartość   

Inny (wg rodzaju) 263 8 

- przeksięgowania zysku 263 8 

Kapitał zapasowy, razem 263 8 

 

31. Kredyty bankowe 

31.1. Specyfikacja zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek  

 

Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Długoterminowe 195 363 

Krótkoterminow e 967 1 034 

Zobowiązania z tytułu kredytów, razem 1 162 1 397 
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31.2. Zobowiązania z tytułu kredytów na dzień 31 grudnia 2012 roku  

 

Bank /Pożyczkodawca Siedziba 

Kredyt, pożyczka wg 

umowy 
Kwota pozostała do spłaty 

Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenie 
Przeznaczenie kredytu, 

pożyczki 

waluta PLN waluta PLN 

Bank Millennium Iława PLN 500 PLN 493 

WIBOR jednomiesięczny na 

pierwszy dzień miesiąca + 2 pp 

marża  

25.03.2013 

 zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej –

frezarka, centrum obróbcze z  cesją praw z 

polisy ubezpieczeniowej  

na prowadzenie działalności 

bieżącej 

Bank BGŹ Iława PLN 500 PLN 307 WIBOR  1M + 3,0 pp marża 07.09.2013 

a) zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy 

ruchomych tj. na zapasach o łącznej wartości 1 

mln 

b) pełnomocnictw o do rachunku       

c) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na w/w 

zapasy 

na prowadzenie działalności 

bieżącej 

Siemens Finance Sp. z 

o.o. 
Warszawa PLN 382 PLN 114 WIBOR 1M+4,8732 % marża 02.2015 

a) weksel w łasny In blanco 

b) warunkowa umowa przewłaszczenia na 

przedmiocie dostawy-Tokarka CNC Tornado 

Zakup Tokarki 

Siemens Finance Sp. z 

o.o. 
Warszawa PLN 229 PLN 67 WIBOR 1M+4,8938 % marża 02.2015 

a) weksel w łasny In blanco 

b) warunkowa umowa przewłaszczenia na 

przedmiocie dostawy-Tokarka CNC Tornado 

Zakup Tokarki 

Siemens Finance Sp. z 

o.o. 
Warszawa PLN 587 PLN 182 WIBOR 1M+4,6030 % marża 02.2015 

a) weksel w łasny In blanco 

b) warunkowa umowa przewłaszczenia na 

przedmiocie dostawy-Tokarka CNC Tornado 

Zakup Szlifierki 

 

31.3. Zobowiązania z tytułu kredytów na dzień 31 grudnia 2011 roku  

 

Bank / Pożyczkodawca Siedziba Kredyt wg umowy Kwota pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenie Przeznaczenie kredytu 
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waluta PLN waluta PLN 

Bank Millennium Iława PLN 500 PLN 482 

WIBOR jednomiesięczny na 

pierwszy dzień miesiąca + 2 pp 

marża  

25.03.2012 

 zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej –

frezarka, centrum obróbcze z  cesją praw z 

polisy ubezpieczeniowej  

na prowadzenie 

działalności bieżącej 

Bank BGŹ Iława PLN 500 PLN 366 
WIBOR jednomiesięczny + 3,0 

pp marża 
07.09.2012 

a) zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy 

ruchomych tj. na zapasach o łącznej wartości 

1 mln 

b) pełnomocnictw o do rachunku       

c) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na 

w/w zapasy 

na prowadzenie 

działalności bieżącej 

Siemens Finance Sp. z 

o.o. 
Warszawa PLN 382 PLN 173 WIBOR 1M+4,8732 % marża 02.2015 

a) weksel w łasny In blanco 

b) warunkowa umowa przewłaszczenia na 

przedmiocie dostawy-Tokarka CNC Tornado 

Zakup Tokarki 

Siemens Finance Sp. z 

o.o. 
Warszawa PLN 229 PLN 102 WIBOR 1M+4,8938 % marża 02.2015 

a) weksel w łasny In blanco 

b) warunkowa umowa przewłaszczenia na 

przedmiocie dostawy-Tokarka CNC Tornado 

Zakup Tokarki 

Siemens Finance Sp. z 

o.o. 
Warszawa PLN 587 PLN 274 WIBOR 1M+4,6030 % marża 02.2015 

a) weksel w łasny In blanco 

b) warunkowa umowa przewłaszczenia na 

przedmiocie dostawy-Tokarka CNC Tornado 

Zakup Szlifierki 



 

 119 

32.  ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU FINANSOWEGO  

Spółka jest stroną trzech umów leasingu , której przedmiotem są: 

a) Samochód PEUGEOT o wartości netto 97 tys. Okres Leasingu wynosi 35 miesięcy (do sierpnia 
2015 r. ). W razie zakupu przedmiotu leasingu po upływie podstawowego okresu trwania 

leasingu na zasadach określonych w umowie leasingu, nabycie przedmiotu nastąpi za cenę 
sprzedaży Finansującego, określona jako wartość resztową, czyli 0,1000% + podatek Vat.  
Wartość resztową stanowi rata końcowa uwzględniana wyłącznie do ustalenia wysokości kwoty 

bazowej w przypadku dokonywania rozliczeń w związku z wypowiedzeniem lub wygaśnięciem 

umowy leasingu przed upływem podstawowego okresu jej trwania.  

Zabezpieczeniem umowy leasingu jest weksel in blanco z deklaracją wekslową.  

b) Pionowe Centrum Frezarsko Wiertnicze o wartości netto 264 tys. Okres Leasingu wynosi 5 lat ( 

XII 2016). Wynagrodzenie składa się z opłaty wstępnej oraz opłat leasingowych, płaconych 
miesięcznie. Po zakończeniu umowy leasingu przysługuje prawo do nabycia przedmiotu umowy 

leasingu.  W razie zakupu przedmiotu leasingu po upływie podstawowego okresu trwania 
leasingu na zasadach określonych w umowie leasingu, nabycie przedmiotu nastąpi za cenę 
sprzedaży Finansującego, określona jako wartość resztową, czyli 0,1000% + podatek Vat.  

Zabezpieczeniem umowy leasingu jest weksel in blanco z deklaracją wekslową. 

c) Centrum tokarskie poziome DOOSAN PUMA 400B o wartości netto 117,5 tys. EUR. Okres 
Leasingu wynosi 61 miesięcy ( VI 2017). Wynagrodzenie składa się z opłaty wstępnej oraz 

opłat leasingowych, płaconych miesięcznie. Po zakończeniu umowy leasingu przysługuje prawo 
do nabycia przedmiotu umowy leasingu.  W razie zakupu przedmiotu leasingu po upływie 

podstawowego okresu trwania leasingu na zasadach określonych w umowie leasingu, nabycie 
przedmiotu nastąpi za cenę netto równą wartości  końcowej netto PL. Wartość końcowa  netto 
PL: 1,00% wartości netto PL, tj. w EUR netto 1 1750,00  

 

Na dzień 31.12.2012 r. zobowiązania z tyt. leasingu finansowego  związanego z nabyciem rzeczowych 

aktywów trwałych wynoszą 686 tys. zł. 

 

32.1. Specyfikacja zobowiązań z tytułu leasingu finansowego  

 

Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Długoterminowe 488 238 

Krótkoterminow e 168 59 

Zobowiązania z tytułu leasingu, razem 656 297 
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32.2. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek , leasingu finansowego i innych zobowiązań 

finansowych  w okresie zapadalności  

 

 Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Do 1 roku 1 135 1 093 

Powyżej 1 roku do 3 lat 683 487 

Powyżej 3 do 5 lat - 114 

Powyżej 5 lat - - 

Razem 1 818 1 694 

 

33. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG 

33.1 Specyfikacja zobowiązań z tytułu dostaw i usług 

 

Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Długoterminowe   

Krótkoterminow e 1 445 1 390 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, razem 1 445 1 390 

 

33.2 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług przeterminowane  

Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Do 3 miesięcy 522 408 

Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 1 5 

Powyżej 6 miesięcy do 1 roku  - 

Powyżej 1 roku  - 

Zobowiązania  nieprzeterminowane 922 977 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, razem 1 445 1 390 

 

33.3 Struktura walutowa zobowiązań  

Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Zobowiązania w  walucie polskiej 5 068 4 838 

Zobowiązania w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)   

     - EURO    

- w przeliczeniu na zł   
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Razem 5 068 4 838 

 

34.  POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE  

Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Pozostałe zobowiązania krótkoterminow e:   

- uzyskana pożyczka   

- z ty tułu wynagrodzeń 140 137 

-potrącenia dobrowolne z wynagrodzeń 24 22 

- inne 11 10 

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, razem 
175 169 

 

 

35. ZOBOWIĄZANIA DOTYCZĄCE AKTYWÓW TRWAŁYCH PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA 

Spółka nie posiada zobowiązań dotyczących aktywów trwałych przeznaczonych do zbycia. 

 

36. REZERWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 

36.1 Specyfikacja rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 935 831 

Odniesionej na wynik finansowy 857 753 

Odniesionej na kapitał własny 78 78 

Odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy   

Zwiększenia 121 104 

Odniesione na wynik finansowy okresu z ty tułu dodatnich różnic przejściowych (z ty tułu)   

- przyspieszonej amortyzacji podatkowej środków trw ałych 121 99 

- aport Komunalka – różnica pomiędzy wart. godziwą a podatkową   

- wycena akcji   5 

Odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z ty tułu)   

Odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z 

ty tułu) 
  

Zmniejszenia 64 - 

- niezrealizowane różnice kursowe   

Odniesione na wynik finansowy okresu w zw iązku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z ty tułu)   

 - wycena akcji 64  



 

 122 

Odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z ty tułu)   

Odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z 

ty tułu) 
  

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 992 935 

Odniesionej na wynik finansowy 914 857 

Odniesionej na kapitał własny 78 78 

 

37. REZERWY NA INNE ZOBOWIĄZANIA 

37.1. Specyfikacja rezerw na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia na 
rzecz pracowników 

Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Rezerwy na świadczenia emerytalne 30 17 

- długoterminowe 30 17 

- krótkoterminow e   

Inne obowiązkowe świadczenia na rzecz pracowników    

- długoterminowe   

- krótkoterminow e   

Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia na rzecz 

pracowników, razem 
30 17 

 

37.2. Zmiana stanu długoterminowych rezerw na świadczenia emerytalne 

 

Wyszczególnienie 

31.12.2012 31.12.2011 

 

Stan na początek okresu  

17 12 

Zw iększenia  13 5 

Rozwiązanie     

Stan na koniec okresu 30 17 

 

37.3. Zmiana stanu krótkoterminowych rezerw na świadczenia emerytalne  

 

Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Stan na początek okresu  0 0 

Zw iększenia    

Rozwiązanie     

Stan na koniec okresu 0 0 
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37.4. Zmiana stanu krótkoterminowych rezerw na inne obowiązkowe świadczenia pracownicze  

Nie występują. 

37.5. Specyfikacja innych krótkoterminowych pozostałych rezerw 

Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Stan na początek okresu  34 26 

Zw iększenia  39 34 

Rozwiązanie   25 26 

Stan na koniec okresu 48 34 

 
 

38. Inne rozliczenia międzyokresowe – bierne 

 

Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

 - długoterminow e -  środki z dotacji Europejskiego Funduszu Rozw oju Regionalnego 343 376 

- krótkoterminow e - badanie bilansu + usługi księgowe 34 34 

Inne rozliczenia międzyokresowe , razem  377 410 

 

39. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 

39.1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług 

Wyszczególnienie 2012 2011 

Sprzedaż  wyrobów 12 217 10 767 

Sprzedaż usług 1 832 1 125 

Przychody ze sprzedaży produktów i usług 14 049 11 892 

 

39.2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 

Wyszczególnienie 2012 2011 

Sprzedaż tow arów   

Sprzedaż materiałów 344 315 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 344 315 

 

40. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ  

40.1. Specyfikacja kosztów według rodzaju 
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Wyszczególnienie 2012 2011 

Amortyzacja 316 245 

Zużycie materiałów i energii  6 715 6 360 

Usługi obce 1 875 1 762 

Podatki i opłaty  1 9 

Wy nagrodzenia 2 984 2 756 

Ubezpieczenia społeczne i inne św iadczenia  731 654 

Pozostałe koszty rodzajowe  627 153 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 260 189 

Koszty według rodzaju, razem 13 509 12 128 

 

41. POZOSTAŁE PRZYCHODY 

41.1. Pozostałe przychody operacyjne według tytułów 

Wyszczególnienie 2012 2011 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 8 9 

Dotacje  34 70 

Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 212 233 

- rozwiązanie odpisu aktualizującego zapasy 22 17 

 - różnice inwentaryzacy jne  4 

 - zwrot poniesionych kosztów dot. dotacji  50 

- spłata wierzytelności 20 30 

- uzysk złomu z likwidacji materiałów 158 103 

- otrzymane odszkodowania 3 16 

 -zwrócone koszty sądow e 3 7 

- inne 6 6 

Pozostałe przychody operacyjne, razem 254 312 

 

42. POZOSTAŁE KOSZTY 

42.1. Pozostałe koszty operacyjne według tytułów 

Wyszczególnienie 2012 2011 

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  34 52 



 

 125 

- odpis aktualizujący należności  30 51 

 - odpis aktualizujący zapasy 4 1 

Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 63 26 

- koszty  związane z likwidacją materiałów  46 3 

- różnice inwentaryzacyjne  2 

- darowizny 5  

- poniesione koszty sądow e 1 3 

- szkody powypadkowe 3 13 

- inne 8 5 

Pozostałe koszty operacyjne, razem 97 78 

43. PRZYCHODY FINANSOWE 

43.1. Przychody finansowe według tytułów 

Wyszczególnienie 2012 2011 

Dywidendy i udziały w zyskach   

Przychody z tytułu odsetek (z tytułu)   

Aktualizacja wartości inwestycji  23 

 - akcje spółki o kodzie KDPW ( ISIN) PLRSYSA00014    23 

- pozostałe   

Pozostałe przychody finansowe  28 

 - różnice kursowe  28 

-  inne   

Przychody finansowe, razem 0 51 

 

44. KOSZTY FINANSOWE 

44.1. Koszty finansowe według tytułów 

Wyszczególnienie 2012 2011 

Koszty z tytułu odsetek (z tytułu) 158 177 

- odsetki i prowizje od kredytów  i pożyczek 124 153 

- odsetki leasingowe 33 22 

- faktoring 1  

- przeterminowanych zobowiązań  2 

Aktualizacja wartości inwestycji 337  
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Pozostałe koszty finansowe, w tym: 52 0 

- różnice kursow e 52  

Koszty finansowe, razem 546 177 

 

45. PODATEK DOCHODOWY 

45.1. Bieżący podatek dochodowy  

 

Wyszczególnienie 2012 2011 

Zysk (strata) brutto  801 306 

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg 

tytułów) 236 -165 

- przychody, które  zgodnie z przepisami podatkowymi nie są zaliczane do dochodu do opodatkowania 

(zmniejszenie dochodu do opodatkowania) 113 494 

-  koszty powiększające koszty  uzyskania przychodu                                                                                                 323 206 

- koszty  nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 672 535 

Strata z lat ubiegłych -621  - 621 

Darowizna -5  

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 411 -480 

Podatek dochodowy  78 0 

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu 78 0 

 

45.2. Odroczony podatek dochodowy 

Wyszczególnienie 2012 2011 

Zmniejszenie (zw iększenie) z ty tułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych   

Zmniejszenie (zw iększenie) z ty tułu poprzednio nieujętej straty podatkow ej, ulgi podatkowej lub różnicy 

przejściowej poprzedniego okresu 
  

Zmniejszenie (zw iększenie) z ty tułu odpisania aktywów z ty tułu odroczonego podatku dochodowego lub 

braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 
  

Inne składniki podatku odroczonego (wg ty tułów) -130 50 

 - wycena akcji -64 5 

- zobow iązanie leasingow e -68 -57 

 - badanie bilansu i usługo księgow e  -1 

 - odpis aktualizujący zapasy  3 

 - strata podatkowa -118  

 - przyspieszona amortyzacja  środków trw ałych 120 100 
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Podatek dochodowy odroczony, razem -130 50 

46. WYNAGRODZENIE ZARZĄDU  

46.1. Wynagrodzenie wypłacone 

Wyszczególnienie 2012 2011 

Zarząd 202 173 

Razem 202 173 

 

46.2. Wynagrodzenie należne 

Wyszczególnienie 2012 2011 

Zarząd 215 186 

Razem 215 186 

 

 

47.   WYNAGRODZENIE RADY NADZORCZEJ 

47.1. Wynagrodzenie wypłacone 

Wyszczególnienie 2012 2011 

Rada Nadzorcza 14 6 

Razem 14 6 

 

47.2. Wynagrodzenie należne 

Wyszczególnienie 2012 2011 

Rada Nadzorcza 15 6 

Razem 15 6 

 

48. WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO 

Wyszczególnienie 
2012 2011 

- obowiązkowy przegląd sprawozdania finansow ego 0 4 

- obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego 10 10 

RAZEM 10 14 

 

49. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE 

Spółka nie posiada zobowiązań warunkowych. 
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50. GWARANCJE I PORĘCZENIA 

Spółka nie udzielała gwarancji i poręczeń 

51. SPRAWY SĄDOWE 

Spółka nie wystąpiła na drogę  sądową z tytułu nie zapłaconej wierzytelności, których wartość  stanowi 

10% kapitałów własnych.  

52. CELE I ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM 

Ryzyko stopy procentowej  

Narażenie Spółki na ryzyko wywołane zmianami rynkowych stóp procentowych dotyczy przede 

wszystkim długoterminowych zobowiązań finansowych ze zmienną stopą procentową tj. kredytów 

bankowych i zobowiązań z tytułu zawartych umów leasingu. 

 

Ryzyko kredytowe 

Spółka zawiera transakcje wyłącznie z renomowanymi firmami o dobrej zdolności kredytowej. 

Wszyscy klienci, którzy pragną korzystać z kredytów kupieckich, poddawani są procedurom wstępnej 

weryfikacji. 

Ponadto, dzięki bieżącemu monitorowaniu stanów należności, narażenie Spółki na ryzyko 

nieściągalnych należności jest nieznaczne.  

W odniesieniu do innych aktywów finansowych Spółki, takich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty, 

ryzyko kredytowe Spółki  powstaje w wyniku niemożności dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy, 

a maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości bilansowej tych instrumentów.  

 

Ryzyko związane z płynnością  

Spółka monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia okresowego planowania płynności. 

Narzędzie to uwzględnia terminy zapadalności zarówno inwestycji jak i aktywów finansowych (np. konta 

należności, pozostałych aktywów finansowych) oraz prognozowane przepływy pieniężne z działalności 

operacyjnej. 

Celem Spółki jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania, poprzez 

korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania, takich jak kredyty w rachunku bieżącym, umowy leasingu 

finansowego z opcją zakupu. 

 

53. INSTRUMENTY FINANSOWE 

Spółka zarządza kapitałem by zagwarantować, że należące do niej jednostki będą zdolne kontynuować 

działalność przy jednoczesnej maksymalizacji rentowności dzięki optymalizacji relacji zadłużenia do 

kapitału własnego. 

Spółce dokonuje się regularnego przeglądu struktury kapitałowej. W ramach tych przeglądów analizuje 

się koszty kapitału i ryzyko związane z poszczególnymi jego kategoriami. W oparciu o te analizy planuje 

się odpowiednie działania w celu utrzymania właściwej struktury kapitałowej Jednostki. Główny mi 

składnikami podlegającymi w/w analizie są środki pieniężne. 

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Spółka należą środki pieniężne i lokaty jak 

również należności i zobowiązania handlowe. 
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Główne ryzyka wynikające z instrumentów finansowych Spółki obejmują płynności oraz ryzyko stopy 

procentowej. 

Jednostka nie posiada aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej, przeznaczonych do 

obrotu, wbudowanych i pochodnych instrumentów finansowych. Spółka nie stosuje także 

rachunkowości zabezpieczeń jak również w okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie udzielała 

pożyczek . 

Posiadane przez spółkę  akcje składają się z  papierów wartościowych notowanych na rynku 

NewConnect. Rynek ten charakteryzuje się niskimi obrotami na większości walorów co stwarza ryzyko 

związane z wychodzeniem z inwestycji. Spółka  posiadana niewielką ilość  akcji, w związku z 

powyższym nie istniej ryzyko. 

Ryzyko kredytowe 

Ryzyko kredytowe oznacza ryzyko, że kontrahent nie dopełni zobowiązań, co narazi Spółkę na straty 

finansowe. Jednostka stosuje zasadę dokonywania transakcji wyłącznie z kontrahentami o  sprawdzonej 

wiarygodności kredytowej; w razie potrzeby uzyskuje się stosowne zabezpieczenie jako narzędzie 

redukcji ryzyka strat finansowych z tytułu niedotrzymania warunków kontraktowych. Ekspozycja Spółki 

na ryzyko ratingów kredytowych kontrahentów podlega ciągłemu monitorowaniu, a zagregowana 

wartość zawartych transakcji rozkłada się na zatwierdzonych kontrahentów.  

Jednostka nie jest narażona na istotne ryzyko kredy towe wobec pojedynczego kontrahenta ani grupy 

kontrahentów o podobnych cechach. Nie występuje także koncentracja ryzyka związana z  faktem 

istnienia jednego dominującego odbiorcy. 

Ryzyko kredytowe ograniczane jest przez Spółkę poprzez zawieranie transakcji wyłącznie z podmiotami 

o dobrej zdolności kredytowej, z którymi współpraca poprzedzona jest wewnętrznymi procedurami 

wstępnej weryfikacji. Ponadto poprzez bieżące monitorowanie stanów należności, narażenie Spółki na 

ryzyko nieściągalności należności nie jest znaczące. 

W odniesieniu do aktywów finansowych Spółki, w tym środków pieniężnych, lokat oraz inwestycji w 

aktywa dostępne do sprzedaży, ryzyko Spółki wiąże się bezpośrednio z niemożnością dokonania 

zapłaty przez drugą stronę umowy, a maksymalna ekspozyc ja tego ryzyka równa jest wartości 

bilansowej danego instrumentu.  

Ryzyko płynności  

Spółka zarządza ryzykiem płynności utrzymując odpowiednią wielkość kapitału rezerwowego, 

wykorzystując oferty usług bankowych i rezerwowe linie kredytowe, monitorując stale prognozowane i 

rzeczywiste przepływy pieniężne oraz analizując profile zapadalności aktywów i zobowiązań 

finansowych. 
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54. STRUKTURA ZATRUDNIENIA 

 

Wyszczególnienie 2012 2011 

Pracownicy umysłowi 20 21 

Pracownicy fizyczni 73 69 

Razem 93 90 

 

55. ZDARZENIA NASTĘPUJĄCE PO DNIU BILANSOWYM 

 

Dnia 8 stycznia 2013 została wystawiona przez Spółkę  faktura korygująca sprzedaż przyznająca bonus 
z tytułu zwiększonego obrotu z kontrahentem w IV kwartale 2012 r. na łączną kwotę 6 tys. netto. 
 

Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń za mc.XII 2012 zostało w całości wypłacone dnia 8.012.2013 r.  
 
 
Odsetki z tytułu leasingu za 2012 rok zostały zapłacone w wskazanych terminach w styczniu 2013 roku. 

 

 

 

Iława, 23 kwiecień 2013 r. 

 

 

 

 Osoba, której powierzono prowadzenie                                         Prezes Zarządu : 

 ksiąg rachunkowych:         

                                                              

  Wiesława Wałdowska  - Trzciałkowska                                          Grzegorz Wrona 
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2. Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych  
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VI. ZAŁACZNIKI 

1. Odpis z KRS 
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2. Statut Emitenta 

STATUT 

CSY Spółka Akcyjna 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

 

1. Wspólnicy Spółki Przekształcanej – „IŁAWSKIE ZAKŁADY CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH” spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iławie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod 

numerem KRS 0000204736, tj. IZNS IŁAWA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Iławie oraz 

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 

niniejszym oświadczają, iż zgodnie z przyjętym w dniu 01.05.2010 roku planem przekształcenia oraz 

na podstawie art. 556 Kodeksu spółek handlowych podpisują Statut spółki przekształconej, przy 

niniejszej czynności działając jako jej założyciele. --------------------------------------------------------------------- 

2. Firma Spółki brzmi: CSY Spółka Akcyjna. ------------------------------------------------------------------------------ 

3. Spółka może używać w obrocie skrótu: CSY S.A. --------------------------------------------------------------------- 

4. Siedzibą Spółki jest miasto Iława.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2 

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. ---------------------------------------------------------------------------------  

2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. ---------------------------------------------- 

3. Spółka może powoływać własne oddziały w kraju i poza jego granicami, przystępować do już 

istniejących podmiotów gospodarczych oraz tworzyć nowe w oparciu o przepisy prawa. ------------------- 

 

Przedmiot działalności 

§ 3 

Przedmiotem działalności Spółki jest: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli – 

PKD 29.32.Z 

2.  obróbka metali i nakładanie powłok na metale – PKD 25.61.Z 

3.  sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 

PKD 45.31.Z 

4.  sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 

– PKD 45.32.Z 
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5.  sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i 

detaliczna części i akcesoriów do nich – PKD 45.40.Z 

6.  sprzedaż hurtowa metali i rud metali – PKD 46.72.Z 

7.  sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – PKD 46.77.Z 

8.  sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z 

9.  pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 

PKD 47.99.Z 

10.  transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z 

11.  pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z 

12.  produkcja konstrukcji metalowych i ich części – PKD 25.11.Z 

13.  kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków – PKD 25.50.Z 

14.  produkcja narzędzi – PKD 25.73.Z 

15.  produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych – PKD 28.15.Z 

16.  produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 

28.29.Z 

17.  produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa – PKD 28.30.Z 

18.  produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana – 

PKD 28.99.Z 

19.  produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego – PKD 27.51.Z 

20.  działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z 

21.  działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z 

 

§ 4 

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dopuszczalna bez konieczności wykupu akcji tych 

akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie 

zostanie podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) oddanych głosów przy obecności osób 

przedstawiających co najmniej połowę kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------- 

Kapitał zakładowy i akcje 

§ 5 

1. Kapitał zakładowy wynosi 7.200.000,00 zł (siedem milionów dwieście tysięcy złotych). -------------------- 

2. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na  
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a. 4.940.000 (cztery milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A o 

wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 0000001 do 4940000; ------------- 

b. 2.260.000 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości 

nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 0000001 do 2260000. ------------------------- 

3. Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w spółce IŁAWSKIE ZAKŁADY CZĘŚCI 

SAMOCHODOWYCH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która to spółka została 

przekształcona w spółkę akcyjną zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i pokryte zostały 

majątkiem Spółki Przekształcanej, wobec czego kwota wpłacona na pokrycie kapitału zakładowego, 

który wynosi 4.940.000,00 zł (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych) wpłacona 

została w całości. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. -------------------------------------- 

5. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przeniesienie do niego z kapitału 

zapasowego kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne wydanie akcji 

dotychczasowym akcjonariuszom, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji. --------------- 

6. Akcje są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu. ---------------------------------------- 

 

§ 6 

1. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (umorzenie 

przymusowe) w przypadku: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a. uchwalenia obniżenia kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------- 

b. nabycia przez Spółkę własnych akcji w drodze egzekucji swoich roszczeń, których nie można 

zaspokoić z innego majątku, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c. na wniosek i za zgodą akcjonariusza, któremu przysługują, w drodze ich nabycia przez Spółkę. 

Nabycie akcji może również nastąpić nieodpłatnie, a umorzenie dobrowolne może być dokonane bez 

prawa do wynagrodzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d. uchwalenia zmiany wartości nominalnej akcji w wyniku której nastąpi redukcja liczby akcji, w ilości 

uniemożliwiającej wymianę ich na akcje o nowej wartości nominalnej.------------------------------------------- 

2. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości 

przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok 

obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. ---------------------- 

Władze Spółki 

§ 7 

Władzami Spółki są: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a. Walne Zgromadzenie,--------------------------------------------------------------------------------------- 

b. Rada Nadzorcza, -------------------------------------------------------------------------------------------- 

c. Zarząd. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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§ 8 

1. Walne Zgromadzenie – może być zwyczajne lub nadzwyczajne, -------------------------------------------------- 

a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku 

obrachunkowego lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie dokona tego w oznaczonym terminie,--- 

b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd albo Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za 

wskazane, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej 

połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, ------------------------- 

d) Akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału 

zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia 

określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, --------------------------------------------------- 

e) Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia określone w ust. d) należy złożyć 

Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej, -------------------------------------------------------------- 

f) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić 

w terminie 2 (dwóch) tygodni od zgłoszenia wniosku, ---------------------------------------------------------- 

g) Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne bez względu na ilość reprezentowanych 

na nim akcji, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej, ---------------------------------- 

h) Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający m.in. tryb obrad. ---------------------------- 

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga 

uchwały Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

§ 9 

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez 

Walne Zgromadzenie, na pięcioletnią kadencję.------------------------------------------------------------------------ 

2. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego oraz Sekretarza; 

Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej i przewodniczy jej obradom. ------------------------ 

3. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa uchwalony przez Radę 

Nadzorczą regulamin. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów, w przypadku równej liczby głosów 

przeważa głos Przewodniczącego.----------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał; Przewodniczący Rady Nadzorczej 

ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej; 

posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. Rada Nadzorcza 

może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. ----------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 173 

6. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: --------------------------------------------------------------------------------- 

a. wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa oraz określenie zasad 

wynagradzania członków Zarządu, z tym że wybór członków pierwszego jednoosobowego 

Zarządu należy do akcjonariuszy założycieli, ---------------------------------------------------------------- 

b. rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki, ------------------------------------------------- 

c. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,  

d. rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich spraw mogących być przedmiotem Walnego 

Zgromadzenia, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e. wybór biegłych rewidentów celem badania sprawozdań finansowych Spółki za poszczególne 

lata obrotowe, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

f. wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 

nieruchomości.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. ------------------------------------ 

8. Członkowie Rady Nadzorczej za sprawowanie swoich funkcji otrzymują wynagrodzenie w wysokości 

ustalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. ----------------------------------------------------------------- 

 

§ 10 

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. -------------------------------------------------------------- 

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnionych jest dwóch członków 

Zarządu łącznie, lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. -------------------------------------------------------- 

3. Zarząd wybierany jest na pięcioletnią kadencję. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni na podstawie 

umowy o pracę, bądź świadczą usługi zarządcze na podstawie kontraktu menedżerskiego. ------------------------- 

4. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 

roku obrotowego. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------ 

5. Organizację pracy Zarządu określa uchwalony przez Radę Nadzorczą regulamin. ------------------------------------- 

 

Rachunkowość 

§ 11 

1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. ----------------------------------------------------------------------- 

2. Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 5 (pięciu) miesięcy od upływu roku obrachunkowego 

sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans za ostatni rok obrachunkowy, rachunek zysków i start 

oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. ------------------------------------ 

3. Z zysku mogą być tworzone fundusze: rezerwowy, rozwoju, świadczeń socjalnych dla pracowników 

Spółki oraz inne fundusze celowe na mocy uchwały i w wysokości określonej przez Walne 

Zgromadzenie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Postanowienia końcowe 
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§ 12 

1. Rozwiązanie Spółki powodują: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

a. uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu, ---------------------------------------------------- 

b. ogłoszenie upadłości Spółki. ------------------------------------------------------------------------------ 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się właściwe przepisy prawa.  
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2.1.  Treść podjętej Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany statutu  Spółki 

niezarejestrowana przez sąd 

Uchwała nr 4  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

CSY S.A. z siedzibą w Iławie  

z dnia 21 października  2013 roku 

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji                                        

serii C z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą CSY S.A. z siedzibą w Iławie, działając na 

podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) i § 7, art.  432, art. 433 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, 

postanawia, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 1. 1. Kapitał zakładowy spółki zostaje podwyższony z kwoty 7.200.000,00 - siedem milionów 

dwieście tysięcy złotych do kwoty nie większej niż 10.800.000,00 - dziesięć milionów osiemset tysięcy 

złotych to jest o kwotę nie większą niż 3.600.000,00 - trzy miliony sześćset tysięcy złotych.------------------ 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zostanie dokonane poprzez emisję nowych akcji 

zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalne j 1,00 - jeden złoty każda, w liczbie nie większej niż 

3.600.000 - trzy miliony sześćset tysięcy akcji.-----------------------------------------------------------------------------  

3. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego zostanie  określona po 

przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych akcji serii C.-----  

4. Akcje serii C zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 

pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, mającej charakter oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 25 

lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.------------------------------------------------------  

Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:--------------------------  

a) Akcje Serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych 

najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, 

uczestniczą w dywidendzie począwszy od  zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia pierwszego 

stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub 

zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----------------------------------------------------  

b) Akcje Serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w 

dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie 

podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te 

zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 

pierwszego stycznia tego roku obrotowego.--------------------------------------------------------------------------------    

5. Cena emisyjna akcji serii C wynosi 1,00 - jeden złoty.------------------------------------------------------- 

6. Akcje serii C mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C. ---------------------------------------------------           

7. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie 

przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2013 – dwa tysiące trzynaście, kończący się trzydziestego 

pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego (31.12.2013) roku. ------------------------------------------------------  
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 8. Akcje serii C nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały 

dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach okreś lonych w ust. 1 

niniejszego paragrafu, w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby akcji objętych i ceny emisyjnej.-----  

 

§ 2. 1. Prawo poboru akcji serii C przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom spółki.--------------  

2. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych 

akcji serii C (dzień prawa poboru) ustala się na dzień siódmego listopada dwa tysiące trzynastego 

(07.11.2013) roku.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Za każdą jedną akcję spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, 

akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym dwa prawa poboru uprawniają 

do objęcia 1  - jednej akcji serii C.   

4. Akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru akcji serii C, będą mogli w terminie 

jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii C w liczbie nie większej niż 

wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.------------------------ 

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminu, do którego dotychczasowi akcjonariusze 

będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii C. Termin, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, zostanie ustalony i ogłoszony przez zarząd spółki zgodnie z przepisami prawa. ----------  

6. Akcje objęte dodatkowymi zapisami, Zarząd Spółki przydzieli proporcjonalnie do złożonych 

zapisów w odniesieniu do akcji, wobec których nie wykonano prawa poboru.-------------------------------------  

7. Akcje serii C nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie wykonania prawa 

poboru (zapis podstawowy) oraz dodatkowego zapisu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, 

zarząd spółki może przydzielić według swego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna, osobom, 

które złożyły zapisy w oparciu o zaproszenia Zarządu.------------------------------------------------------------------  

§ 3. 1. Mając na uwadze postanowienia niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

postanawia zmienić treść § 5 ust. 1 i 2 statutu spółki i nadać mu następujące brzmienie: ----------------------  

1.  Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 10.800.000,00 - dziesięć milionów osiemset tysięcy 

złotych.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

2. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na:----------------------------------------------------------------------------  

a. 4.940.000 – cztery milion dziewięćset czterdzieści tysięcy akcji na okaziciela serii A o wartości 

nominalnej 1,00 – jeden złoty każda o numerach od 0000001 do 4940000;  

b. 2.260.000 - dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy akcji na okaziciela serii B o wartości 

nominalnej 1,00 - jeden złoty każda o numerach od 0000001 do 2260000; 

c. do 3.600.000 - trzy miliony sześćset tysięcy akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 

1,00 - jeden złoty każda o numerach od 0000001 do 3600000.-------------------------------------------------------  

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, 

uwzględniającego zmianę, o której mowa w ust. 1 powyżej. 

§ 4. 1. Wyraża się zgodę oraz postanawia się o dematerializacji akcji uchwalonej emisji serii C 

oraz praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C, a nadto upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia 
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z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa 

w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcji uchwalonej emisji 

serii C oraz praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C.-----------------------------------------------------------  

2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii C oraz 

praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku 

NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

§ 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich 

czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały 

stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do: -------------------------------------------- 

1) określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii C, w tym w 

szczególności określenia:--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C,----------------------------------------------------  

b) zasad dystrybucji akcji serii C,--------------------------------------------------------------------------------------  

c) sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii C oraz zasad ich opłacenia,-----------------  

d) zasad dokonania przydziału akcji serii C,------------------------------------------------------------------------  

2) dokonania przydziału akcji serii C oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem 

kapitału zakładowego spółki;  

3) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii C oraz praw poboru 

akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,  

4) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii C oraz praw 

poboru akcji serii C i praw do akcji serii C, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających 

na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów 

wartościowych akcji uchwalonej emisji serii C oraz praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C w 

depozycie papierów wartościowych,------------------------------------------------------------------------------------------  

5) 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 hand lowych.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3. Formularz zapisu na Akcje serii C 

 

Formularz zapisu 
 

ZAPIS SUBSKRYPCYJNY NA AKCJE SERII C CSY S.A.  
 
 

 
Biuro maklerskie przyjmujące zapis (nazwa i adres):  .................................................................................................................... 
 

Niniejszy dokument stanowi zapis na Akcje ser ii C CSY S.A. z siedzibą w I ławie (Akcje Oferowane). Akcje Oferowane są 
Akcjami zwykły mi na okaziciela,  o war tości nominalnej 1,00 zł każda, przeznaczony mi do objęcia na warunkach określonych 
w Memorandum Informacyjny m i n iniejszym formularzu zapisu.  

 
1. Imię i nazwisko (nazwa firmy osoby prawnej):  ........................................................................................................................... 
  
2. Miejsce zamieszkania (siedziba osoby prawnej):  

Kod: .........-............. Miejscowość: .................................................................................................................................................. 
Ulica: .. ........................ ........................ ........................ ......... Numer domu / mieszkania: .............................................................. 
 
3. Osoby krajowe: nr dowodu osobistego, PESEL lub REGON (lub inny numer identyfikacyjny):  

 ......................................................................................................................................................................................................... 

4. Adres do korespondencji (te lefon kontaktowy): 

 ......................................................................................................................................................................................................... 

 
5. Adres e- mail: ...............................................................................................................................................................................  
 
6. Osoby zagraniczne: numer paszpor tu, numer właściwego rejestru dla osób prawnych:  

 ......................................................................................................................................................................................................... 

7. Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej / dane pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej 

(pkt. 1-3 niniejszego formularza):  

 ......................................................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................................... 

8. Status dewizowy:  rezydent  nierezydent (zaznaczyć właściwe)  

9. Cena emisyjna akcji serii C wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję.  

10. Liczba subskrybowanych Akcji Oferowanych:  

................................... . (słownie:  .................................................................................................................................................. )  

11. Kwota wpłaty na Akcje Oferowane:  

................................... . zł ( słownie: ............................................................................................................................................... )  

12. Forma wpłaty na Akcje Oferowane: 

 gotówka*  

 przelew* 

13. Forma zwrotu wpłaty w razie nieprzydzielenia akcji lub niedojścia emisji do skutku*:  
 

 gotówką do odbioru w biurze makler skim przyjmujący m zapisy  

 przelewem na rachunek bankowy o nr:  ..........................................................................................................................  

 inne:  ................................................................................................................................................................................  
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14. Biuro maklerskie, kod biura makler skiego i nr rachun ku, z którego wykonywane jest prawo poboru:  

 ......................................................................................................................................................................................................... 

  
15. Jestem zainteresowany nabyciem Akcji nieobjętych w drodze zapisów podstawowych i dodatkowych*.  

 Tak*                                        

 Nie*  

 
16.  Rodzaj zapisu na Akcje:  

 Zapis Podstawowy*  

 Zapis Dodatkowy*  

 Zapis w oparciu o zaproszenie Zarządu*  
 
 

Uwaga: Konsekwencją niepełnego lub nieprawidłowego określenia danych dotyczących inwestora może być nieterminowy 
zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje 
wynikające z n ieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi Inwestor.  
 

Oświadczenie Inwestora:  
Ja niżej podpisany(a), oświadczam że zapoznałem (am) się z treścią Me morandum Informacyjnego CSY S.A., akceptuję 
warunki publicznej subskrypcji Akcji, jest mi znana treść Statutu CSY S.A. i wyrażam zgodę na jego brzmienie oraz na 

przystąpienie do Spółki. Zgadzam się na przydzielenie lub nie przydzielenie mi Akcji zgodnie z warunkami zawarty mi w 
Memorandum Informacyjny m oraz na zdeponowanie Akcji serii C  na rachunku, z którego jest wykonywane prawo poboru (w 
przypadku Zapisu Podstawowego i Dodatkowego), na rachunku wskazany m w dyspozycji deponowania Akcji (w przypadku 

objęcia Akcji w drodze zaproszenia Zarządu). Nieprzydzielenie Akcji lub przydzielenie mniejszej ich liczby może nastąpić 
wyłącznie w następstwie zastosowania zasad przydziału akcji opisanych w Memorandum. Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych w zakresie niezbędny m do przeprowadzenia emisji Akcji serii C Spółki CSY S.A.  
 

 
 
 

 
________________________  
Data i podpis Inwestora 

 
 
 
 

_____________________________________  
Data przyjęcia zapisu, pieczęć adresowa podmiotu,  
w którym składany jest zapis oraz podpis i pieczęć przyjmującego zapis  

 

 

* właściwe pole odznaczyć  X  
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Dyspozycja Deponowania Akcji  
 
Ja, niżej podpisany(a), proszę o zdeponowanie Akcji serii C przydzielonych w wyniku złożenia powyższego zapisu na 

rachunku inwestycyjny m o numerze:  
 
 ......................................................................................................................................................................................................... 

 
prowadzonym przez:  
 
 ......................................................................................................................................................................................................... 

 
 
 

 
________________________  
Data i podpis składającego dyspozycję  

 
 
 
 

_____________________________________  
Data przyjęcia dyspozycji oraz podpis i pieczęć przyjmującego  
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4. Definicje i objaśnienia skrótów 

Akcje, Akcje Emitenta (a) 4.940.000  Akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 

zł każda 

(b) 2.260.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 

zł każda 

Akcje Oferowane 3.600.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł  

każda 

CNC Computerized Numerical Control, komputerowe sterowanie urządzeń 

numerycznych 

Autoryzowany Doradca Partners & Ventures sp. z o.o. 

Giełda, GPW, Giełda 

Papierów 

Wartościowych, 

Organizator 

Alternatywnego Systemu 

Obrotu, Organizator 

Alternatywnego Systemu 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie  

GUS Główny Urząd Statystyczny 

KDPW, Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie 

Kodeks spółek 

handlowych, KSH 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2013 

Nr 0, poz. 1030, z późn. zm.) 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

Memorandum 

Informacyjne, 

Memorandum 

Niniejszy dokument przygotowany na potrzeby przeprowadzenia publicznej 

oferty Akcji serii C, sporządzonych na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków, 

jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne sporządzone  w 

związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów 

finansowych do obrotu na rynku regulowanym 

MSR/ MSSF Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/ Międzynarodowe Standardy 

Sprawozdawczości Finansowej 

NBP Narodowy Bank Polski 

NWZ, Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CSY Spółka Akcyjna 

Oferujący Dom Maklerski Prospectus S.A. z siedzibą w Łodzi 

Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. Nr 

0, poz. 749, z późn. zm.) 

Prawo do Akcji serii C, 

PDA 

Papiery wartościowy, z których wynika uprawnienie do otrzymania Akcji Serii 

C, powstające z chwilą dokonania przydziału Akcji Serii C i wygasające z 

chwilą zarejestrowania tych akcji w depozycie papierów wartościowych albo z 
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dniem uprawomocnienia się postanowienia Sądu odmawiającego wpisu 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców 

PLN, zł, złoty złoty — jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 

PSR Polskie Standardy Rachunkowości wg Ustawy o rachunkowości 

Rada Giełdy Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna 

Regulamin ASO, 

Regulamin NewConnect 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 

2007 r. (z późn. zm.) - tekst jednolity: Załącznik do Uchwały Nr 363/2009 

Zarządu Giełdy z dnia 27 lipca 2009 r. 

Rekomendacje CESR Rekomendacje w sprawie spójnej implementacji Rozporządzenia Komisji 

Europejskiej nr 809/2004 o prospekcie, opublikowane w dniu 10 lutego 2005 

r. przez Komitet Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych 

(CESR) 

Rynek NewConnect, 

NewConnect, 

Alternatywny System 

Obrotu, ASO 

alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2) Ustawy o obrocie, 

organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod 

nazwą NewConnect, działający od 30 sierpnia 2007 r.  

Spółka, CSY S.A., 

Emitent 

CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie 

Statut, Statut Emitenta, 

Statut Spółki 

Statut Spółki CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie  

Ustawa o KRS Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 

z 2013 r. Nr 0 poz. 1203, z późn. zm.) 

Ustawa o obrocie, 

Ustawa o obrocie 

instrumentami 

finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 

2010 r. Nr 221, poz. 1384, z późn. zm.) 

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 

o ofercie publicznej 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439, z 

późn. zm.) 

Ustawa o podatku 

dochodowym od osób 

fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 361, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku 

dochodowym od osób 

prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku od 

czynności 

cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2010 r. o podatku od czynności cywilnop rawnych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, z późn. zm.) 
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Ustawa o podatku od 

spadków i darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 

2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.) 

Ustawa o rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, 

poz. 330, z późn. zm.) 

VAT Podatek od towarów i usług 

WZ, WZA, Walne 

Zgromadzenie, Walne 

Zgromadzenie Spółki, 

Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy 

Walne Zgromadzenie spółki CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie 

Zarząd Giełdy Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Zarząd, Zarząd Spółki, 

Zarząd Emitenta 

Zarząd spółki CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie 

 


